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Nagy vagy Uram . . .
;Nagy vagy, Uram, nagy vagy, ha a napnak fénye 
Keleten mint égő tüzrózsa kilobban,
Ha a lét kéjének megízlelésére 
Természet s emberszív uj erőre dobban,
Hol mutatod magad, Uram, kegyesebbnek,
Mint ébredésében az üde reggelnek ?

Nagy vagy, Uram, nagy vagy, ha déli égnek 
Boltja felczikázva, felrengve megvillan,
S látom tábláján az ég bús fellegének 
Parancsszavad', villám sugarával irtán.
Hol vagy Uram, hol vagy erősebb, hatalmasb,
Mint zúdulásában a déli viharnak ?

Nagy vagy, Uram, nagy vagy, ha a nyugat táján 
A nap elfáradva a szemét behunyja,
És az erdő fölzeng madarak danáján 
S a mindenség méla kéjbe van borulva.
Szivem szelidebbre fel mikor hangolnád,
Mint, ha rám bocsátód az alkony varázsát ?

Nagy vagy, Uram, nagy vagy, ha az éjfél csendje 
Elterül szelíden a földnek kerekén,
S mosolyogva pislog a csillagok ezre 
S a hold ring az égnek ezüstszin fellegén. 
Magasztosban mikor intesz magadhoz fel,
Mint, ha téged dicsér a hallgatag éjjel ?



Nagy vagy, Uram, nagy vagy minden tüneményben, 
N ag y o b b  egyikben sem, mindenütt le g n a g y o b b , 
Csodálat — ; mosolyban, sirás-, remegésben,
Te mindig csak igaz, jó utam’ mutatod !
Nagy vagy, Uram, nagy vagy ! Oh ezt hadd hirdessem 
S magam’ is nagyobbnak benned hadd érezzem !

S eid l J .  G. u tán  ném etből.

Schöpflin A ladár.

Beköszöntő.
Új évfolyamba lép a „G ondolat,“ újak a hivatalnokok, 

újak az eszközök, de régi a szellem, mely áthatja s élteti. A 
három testvérintézet összetartó szelleme ez, mely már évek 
óta fűzi össze közös munkára a serény, dolgozni vágyó ifjú
ságot. Most is törekvésünk, hogy ugyanazon régi szellemet 
fen tartsuk s mi bennünk a „Gondolaton“ át nyilatkozni hagy
juk. A szellem kegyadományosai találjanak tért s alkalmat, 
hogy az Úrtól rájok bizott kegyadományt kifejtessék, értéke
síthessék. Különféle irányban, de egy czélt tartva szem előtt, 
a szellem által összetartva, lelkesítve munkálkodjanak tudván 
azt, hogy a ki a szellem kegyadományosa annak lehetetlen 
nem munkálkodnia.

Ha szive vágya a theologia felé vonzza, ha az Istentől 
rája bizott tálentomot meg akarja többszörösíteni, ha erejét 
gyakorolni akarja Isten szent tudományában, úgy „Gondo
l a t u n k “ egyik termében, mely „ T h e o l o g i a “ nevet visel, 
az ott levő munkásokhoz sorakozva azokkal kutathatja az 
í r á s  nak titkát, figyelemmel kisérheti a szellemet a maga 
nagyszerű fejlődésében s szemlélheti az eszmét a mint most 
nyilatkozik s szervez.

Ha ki kedveli a bölcsészetet, a theologia testvérét, az 
lépje át azon terem küszöbét, mely „Phi losophia“ felirattal bir 
s figyelje meg a szellem titkos működését s leikével kutassa 
Isten mélységét s müve rejtélyeit. Ismerje meg a gondolkodó 
emberiséget foglalkodtató kérdéseket, nem úszva az árral, de 
szabadon s önállón haladva véle.

A „C s a r nok“-ban a képzelet s érzelem világa tárúl föl 
előttünk s a szép előterjesztés, mint bájos királynő, uralkodik
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benne. Szép alakban jelenik meg itt az eszme. Kegyadomá- 
nyos! jer, szállj föl az Úrhoz és zengd dicséretét, fordulj is
mét a világhoz s tükröztesd vissza azt a phantasia nemesen 
tiszta tükrében.

A jó, igaz s szép eszmék találjanak „Gondolatiunkban 
otthont s mindegyike vezessen vissza, a melyből sarjadt, az 
eszmék eszméjéhez, Istenhez!

S most szives elöfizetőnkhez fordulva kérjük őket, mint 
jótevőinket, vegyék munkáinkat jóindulattal, ne nézzék az 
eredményt, hanem inkább azon jószándékot, a melylyel dol
goztunk. Ne forduljanak el gúnyosan tőlünk, hanem támo
gassanak, hogy megtarthassa „ G o n d o l a t i u n k  azt a helyet 
a melyet már kivívott magának, hogy készülődésünknek ered
ménye is legyen, ha majdan kilépünk az életbe. Külföldön, igy 
különösen Svédországban a / . ( t t f  vallásos országban a
theol. ifjúság korán vonatik be az életbe, ennek köszönhetik 
aztán egyrészt, hogy oly nagy befolyást tudnak papjaik gya
korolni a hivekre, innét érthető, hogy a nép érdeklődését a 
vallás iránt a lelkesedésig tudják fokozni s a vallási életelvet 
az élet minden ténveire kiterjeszteni. Nincsenek elszigetelve, 
bezárva a theologia falai közé.

Mi magyarhoni ág. hitv. evang. egyház theol. hallgatói 
csak a „Gondolat“-tál birunk, melylyel a nyilvánosságba, az 
életbe próbálgatunk lépni s benne forgolódni * ha elveszítjük 
azt elégtelen támogátás következtében: vissza kell vo
nulnunk s el vagyunk zárva akárcsak róm. kath. kollégáink. 
Jótevőink! ne hagyjanak magunkra, ne hagyják, hogy le- 
szoríttassunk ama térről, mely nálunk az élet küzdőterét je
lenti.

A multévi jószivü támogatásért köszönetünket s hálánkat 
kifejezve kérjük Istennek sikeradó áldását munkásra, olvasóra 
egyaránt!

Pozsony, 1890. október havában.

A „Gondolat“ tisztikara nevében:
a felelős szerkesztő.

1*
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Krisztus főpap volta a Héberekhez Írott levél 
alapján.*)

Irta : R a f f a y  S á n d o r .

Jelige: „Mert ilyen főpap illet vala minket, 
szent, ártatlan, szeplő nélkül való, 
a bűnösöktől elválasztott és ki az 
egeknél magasságosb volna.“ Héb. 
VII. 26.

Bevezetés.
Az istenfiúság vallása, a keresztyénség, mint az universaüsmus 

vallása a pogány tévhit és zsidó particularismus helyébe volt hivatva 
lépni. Föllépésekor az általános vallási meghasonlással s a szellem 
új forrásból való kielégíttetésének vágyával találkozott, s mig a 
pogány bölcsészet által fölkeltett szellemi követelményeket és vágyakat 
positiv alapokon kielégítette, addig a zsidó particularismust a keresz
tyén universalismussal cserélte fel s juttatá teljességre.

A keresztyénség, a mint feltűnik, az ó szövetségben gyökerezik, 
abból indul ki, abból nyeri táplálékát. Megalapítója, hirdetői, hivei 
mind zsidók. Nem csoda tehát, ha az új vallásos irány követői nem 
tudnak mindjárt megszabadulni a régi formáktól s a nyert új esz
méket is a régi alakban igyekeznek önmaguk és mások előtt is föl- 
fogbatóvá tenni. És ez egészen természetes, mert már az ismeretek 
keletkezésének örök törvénye is azt mondja, hogy az ismertből kell 
haladni az ismeretlen felé. Jézus maga kijelenti, hogy a törvényből 
egyetlen jóta sem vész el, mert ő annak nem eltörlése, hanem be
töltése végett jött.

Az új szövetség istentudata az ó szövetség istentudatával 
azonos, de az itt benne levő particularis nemzeti vonás ott univer- 
salissá lesz s a büntető, boszúálló Jehova az egész emberiség Atyjává, 
a Szeretet Istenévé magasztosul. Az alap ugyanaz, de a fölfogás 
tökéletesebb.

Ha az istenfogalom tökéletesebb, kell, hogy minden, ami rá 
vonatkozik szintén megfelelően átalakuljon s ha Isten a szeretet 
Istene s így nem mint hatalmas Úr csak a külső formaszerű törvény
betöltést, hanem a betöltés módját, az érzelmet veszi tekintetbe:

*) A Péczely pályázaton pályanyertes munka.
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szükségképen a törvény Í9 elveszíti külsőleg kényszerítő jellemét 8 
bensőség lép a kényszer helyébe.

A zsidóság lényegileg e törvényszerűség vallása, a keresztyén- 
ség a szereteté, — az a törvényben, ez a szívben gyökerezik. S a 
mily különbség van a két vallás jelleme között, épen olyan van 
szent könyvei között is. Az ó szövetség szent könyveit is elfogadta 
a keresztyénség mint sajátjait, mint egész tanfogalmának kiinduló 
pontját, azonban helyesen megmagyarázva s kibővítve. A kettőnek 
szent könyvei közt határozott különbség van ugyan, mely teljes ki
fejtésében elvi, de keletkezésében az előzmény és a kifejlés viszonyá
ban áll. „Az érzéki az első s azután a szellemi.“ A zsidóság e kettő 
között a törvényszerűség fokozatán állott, s Jézus, hogy azt a har
madik, a tiszta szellemiség fokozatára emelhesse, nem vethette el 
annak alapját. Tudta azt Jézus nagyon jól, hogy az új bor a régi 
tömlőt előbb utóbb szétrombolja, de a felfogás és befogadás meg
könnyítése végett szükséges volt az új elvet a régi formák keretében 
tárni a mindig conservativ nép elé. Rohamos átalakulás rendkívül 
nagy megrázkodást okoz, s gyakran magát a megvalósitandót dönti 
romba első sorban. Az átalakulásnak a fejlődés formáiban kell végbe 
— mennie s a fejlődés fokozatokban történik.

A kere9ztyénség is ezen utat követte. Elfogadta a zsidó vallás 
keretét, elfogadta szent könyveit és istentiszteleti formáit is. Kezdet
ben a zsidósággal együtt, ugyanazon módon tartotta istentiszteletét 
s legfÖlebb az írás értelmezésénél tért el a tarizeistikus scholastika 
irásmagyarázásától. Azonban ismét csak az istenfogalom tökéletesebb 
alakulása szükségkép magával hozta az istentisztelet alakjának meg
változását is, mi legjellemzőbb kifejezést talál e szavakban: „az 
Isten lélek és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazság
ban imádják őt.“

A keresztyénség ily módon a szellemi élet természetes és ki
elégítetlen vágyainak betöltése által a régi formák közvetítésével s 
azok lassú átalakításában gyökeret vert a népek szivében s a világ 
kovászává vált.

Azonban a keresztyénség keretében is csakhamar pártokat 
alkotott a régi megszokott képzetkörnek az újba való áthozatala s 
mindjárt a keresztyénség első tizedeiben egymással szemben találjuk 
a két nevezetes pártot: a judaismust és a paulinismust, mint a 
keresztyénség particularismusát és universalismusát. Még az apos
tolok is részekre szakadtak e pártok keretében s mig a Jeruzsálem
ben lévő oszlopapostolok az első, addig Pál a második irány mellett 
küzdenek. E két iránynak egymással folytatott harcza csak lassan
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simult el a körülmetélkedés felett tartott viták után, midőn az 
előbbi elmaradt s az utóbbi jutott győzelemre.

A judaismus és paulinismus ellentéteit az új testamentomi 
iratok is mutatják s különösen Pál apostol levelei feltüntetik azon 
éles vitákat is, melyeket egymással folytattak. A galatiabeli, korin- 
thusi és római levelek míg egyrészt Pálnak igazán magasztos vallási 
felfogásáról, úgy másrészt e felfogás győzelemre juttatása érdekében 
folytatott küzdelmeiről tanúskodnak.

A paganismussal korán sem kellett annyit s oly nagyon küz
deni, mint a judaismussal, mely megcsontosodott tbeokratiai fogal
maihoz, istentiszteleti szertartásaihoz kétségbeesetten ragaszkodott. 
Sok tekintetben még maga a keresztyénség volt kénytelen hozzá
simulni, nehogy a formán megtörjön az eszme. E tüneményt mutatja 
a Héberekhez Írott levél, mely a szigorú zsidós felfogás ellen 
irányul.

A l e v é l  j e l l e mz é s e .
A Héberekhez Írott levél egyike az új szövetség legsajátosabb 

iratainak s mivel épen ennek egyik legfőbb tárgya Krisztus főpap
sága képezi vizsgálódásunk tárgyát, hogy annak jelentőségét s vita
tásának szükséges voltát világosabban láthassuk, nézzük meg rövi
desen, mit s miért ad elő a levél.

A levélnek léteit adó alkalmi okot némelyek a zsidóság álta
lános romlottságában (Schwegler), mások a zsidó-keresztyének túlzó 
fölfogásában (Baur, Schmidt) és ismét mások a keresztyénség zsidós 
irányú visszaesésében találják (Immer, Weisz, Pfleiderer, Hilgenfeld, 
Holtzmann.) De Wette s utána Tholuck is az ebionitismus ellen 
irányuló tendentiosus iratnak mondja azt azonban Schwegler ezzel 
szemben a szerzés alkalmi okát a keresztyénségben is gyökeret vert 
azon nézetben találja, mintha az evangélium magában nem volna 
elegendő az üdvre, hanem hogy a törvény szigorú betöltése is kívá
natos volna ahhoz s mintha a keresztyénség csak pusztán javított 
zsidóság volna. Az ebionitikus felfogás nem is adhatott volna léteit 
levelünknek, mivel még akkor nem volt az annyira elterjedve, hogy 
szükséges lett volna ellene ily módon fellépni. Sokkal fontosabb fel
vétel Pfieidereré, ki azt az essenikus felfogás ellen irányulónak 
mondja.

Hogy vájjon e téves irányzatoknak Rómában, Alexandriaban, 
Palaestinában, vagy általában az egész keresztyénségben fölmerült 
jelenségeivel szemben lép-e fel levelünk, azt megfejteni nem tartozik 
feladatom keretébe ; csak annjd bizonyos, hogy bárhol merültek is



azok fei e téves kinövések adtak okot szerzőnek arra, liogy a zsidó
ság és keresztyénség párhuzamából ez utóbbinak magasztos, isteni 
természetét kimutatva, a már netalán el is pártolt s a zsidóságba 
visszatérő keresztyéneket ismét visszavezesse a Krisztushoz.

S a levél alkalmi oka már egyszersmind czélját is világosan 
mutatja Némelyek szerint czélja a sokat vesztett zsidókat, kik 
vallásos meggyőződésükben is ingadoznak, meggyőzni arról, hogy 
sokkal tökéletesebb vallásalakot nyernek a keresztyénséghen mint 
volt a zsidóság, s hogy ez még jobban tessék a népnek, azért hasz
nálja fel a zsidócultus eszközeit és fejfogását. Mások szerint czélja 
bebizonyítani, hogy a keresztyénség az igazi zsidóság. Azonban mint 
a levélnek általában egész tartalmából is világosan kitüuik, czélja 
— s ebben minden magyarázó megegyezik — a keresztyénséget a 
zsidósághoz való viszonyában, tehát ellentétében úgy, mint azzal 
való megegyezésében úgy tüntetni fel, mint a mely az előkép és 
megtestesülés, az eszményinek földi leképlelése és az eszmény meg
valósulása, gyarló és isteni között van s ezzel a keresztyénség ala
pítója személyiségének magas voltából is a vele való szövetség 
magasztosságát a zsidó vallásos képzetkor keretében minden oldalról 
kimutatva, olvasóit a keresztyén hitben való megmaradásra ser
kenteni.

E czélt a levél Írója sajátos módon kívánja elérni s épen e 
sajátosság állapítja meg a levélnek különös jellemét, melynek álta
lánosan felfogásában a tudósok véleménye azonos, részleteiben, illetőleg 
árnyalataiban azonban eltérő. Abban valamennyi magyarázó meg
egyez, hogy a levél a paulinismus terméke, a páli tanfogalomhoz a 
legszorosabban csatlakozik. Vannak ugyan e levélben egyes togalmak, 
nézetek és kifejezések, melyeket Pál sohasem használt s melyekkel 
az ő iskolája nem igen szokott élni, mikre a tárgyalás folyamán 
lesz alkalmam kitérni, azonban mégis az egymástól többé — kevésbé 
eltérő vélemények tekintetbe vétele után a levelet határozottan Páli 
jelleműnek de az alexandriai zsidó-görög bölcsészet Xnyô -eszméje által 
befolyásolt terméknek mondhatjuk. Szerzője a paulinismus tanrend
szerében élő, tehát Páli alapon álló, de már tovább haladt zsidó
keresztyén férfiú, kinek műve világosan megjelöli az utat, melyen a 
Páli theologia tovább haladott s teljes és remek kifejlését elérte 
volna.

Levelünk tanfogalmát tekintve, a páli és jánosi felfogás közt 
közvetít, melynek tárgyát épen czéljának megfelelőleg a keresztyén
ség és zsidóság között lévő egyezés és különbözés feltüntetése, tehát 
a kettő közt lévő párhuzam képezi. A levél egész irányát és tárgyát

I



8

legjobban jellemzi a VIII. 13, mely szerint a keresztyénség, mint 
új, mint jobb szövetség fölössé teszi az ó t : „mikor új szövetséget 
mondott, az elsőt óvá tette : a mi pedig óvá leszen és megvénheszik, 
közel vagyon ahhoz, hogy semmivé legyen.“

A l e v é l  s z e r k e z e t e  s f e l o s z t á s a .
A zsidóság lényegileg theokratia s azért e levél tárgyát is első' 

sorban az képezi, hogy a keresztyénségnek sokkal magasabb főpapi 
hivatalát szembeállítsa a zsidóval 3 kimutassa annak főlényét s ennek 
kapcsán a törvény bukását is, mert „minekutána a papság elváltozott, 
szükség, hogy a törvénynek is változása legyen.“ (VII, 12.)

E feladatát szerző a levél első részében (I, 1 — X, 18.) oldja 
meg s azután a második részben (X, 19 — XIII, 20.) tisztán parae- 
netikus czélzatból ir.

A zsidóvallásnak látható feje a főpap. Az egyetlen főpap, ki a 
jeruzsalemi templom papja volt, az egész föld kerekségén lévő zsidó
ság főpapja, mert Jehova csak ez egygyel érintkezik s a szentek 
szentébe való belépés csakis ezen egyetlen embernek van megengedve. 
Szerzőnk szerint — Pállal ellentétesen — nem a törvényben, hanem 
a papságban rejlik a zsidóság jelentősége és múlhatatlansága s ebben 
egyezik ez a keresztyénséggel is. Krisztus összes tevékenysége is a 
főpapság fogalma alá vonható s igy vallása egy új üdvintézvény. A 
lévi-féle papság mélyen alatta áll a Júda törzséből Melkisedek rendje 
szerint való isteni eredetű főpapnak, ki saját vére által törölte el 
bűneinket s ezen áldozat árán lépett be a szentek szentébe a meny- 
nyekbe s lett örökkévaló főpapunk (Holtzmann).

A messiás a zsidó felfogás szerint a nép megváltása végett jön 
s a főpapnak tiszte, szintén a nép bűneinek áldozatokkal való eltör
lése. E két vonás egyesítve van Krisztusban, ki Messiás, mert meg
szabadította a népet a bűn rabságából és főpap, mert áldozati halála 
volt a bűn eltörlője.

A főpapi hivatal volt tehát a legfőbb a zsidó vallásos képzet
körben. ;s miden levelünk szerzője a héberek kisszerű, partikuláris fel
fogásához szokott zsidókeresztyéneket a keresztség magasztos voltá
nak helyes megitélésére s méltánylására akarja bírni, mint maga is 
zsidókeresztyén helyesen állapítja meg gondolatmenetét. Az első rész
ben (I. 1—IV. 13.) első sorban is a keresztyén kijelentésnek, mint új 
szövetség létesítésének, a zsidósággal szemben való fenségét mutatja 
ki, különösen közvetítője személyének főlénye kapcsán. A második 
részben (IV, 14 — X, 18) Krisztus főpap voltának tárgyalásával 
foglalkozik s a főpapi kellékek felsorolása (IV, 14 — V, 10) s egy



közbeszólt paraenetikus részlet után (V, 11 — VI, 19) három szem
pontból veszi azt közelebbről tekintetbe, u. m. 1. személyi ohlalról, a 
midőn is előbb Melkisedeknek, majd magának a Jézusnak személye 
kapcsán mutatja ki igaz és tökéletes főpap voltát (VII, 1 —VIII. 1);
2. tárgyi oldalról, melyben a szövetség látható képét, a szentélyt 
veszi közelebbről szemügyre (VIII, 2 — IX, 8): s 3. eszküzi oldal
ról, melyhen az áldozatról szól (IX 9 — X, 18). S mindezek végez
tével a harmadik részben (X, 19 — X, 25) szerző a gyakorlati 
következtetésre jut el s a hitben való megmaradásra inti hall
gatóit.

E részek közül csak a másodiknak, a Krisztus főpapságáról 
szólónak részletesebb tárgyalása képezi feladatomat, de ez már magá
ban oly lényeges része az egésznek, hogy mint előzményt szükség
képen magában az első részt is s belőle logikailag foly az utolsó pa- 
raenetikus rész. E szempontból fogva fel a dolgot, mint a főpapi 
hivatal méltóságának kimutatásához ügyesen alkalmazott előcsatáro- 
zást, az első részt is rövidesen átfutjuk, mert tisztán a főpapság 
álláspontján úgy tűnik az fel, mint ennek előkészítő előzménye.

Nem tartom helyesnek azon felosztást, melyet több irásmagya- 
rázónál találhatunk, mintha a levél szerzője a főpapi tisztség kimu
tatása mellett, mellérendelt vonásként akarná az áldozatot feltüntetni, 
mert akkor épen olyan jogon harmadik részűi a szentélyt, illetve 
sátort is fel lehetne vennünk. A levél gondolatmenete egészen vilá
gos: a szerző czélúl tűzte ki, hogy a keresztyénséget, mint a zsidó
sággal szemben tökéletest és a vallás eszményének megvalósulását 
tüntesse fel s e czél elérése végett mindenelőtt a keresztyén kijelen
tésnek, mint új szövetségnek magasabb voltát közvetítőjének magasz
tos volta által is igyekszik kifejteni s e végből őt, mint az Isten fiát 
mint 7iQiinóioyíog-t (I, 6.) és iV«, ,‘>éor-1 (I, 5; III, 6) állítja oda olvasói
nak a keresztyénség főpapjául (III, 17; III, 1) s kimondja a döntő 
téte lt: „mindenekutána azért a papság elváltozott, szükség, hogy a 
törvénynek is változása legyen“ (VII, 12). A legfőbb czélja most már 
szerzőnek, hogy a Krisztus főpapságának főlényét minden oldalról 
bizonyítsa s biztosítsa. E végből azért az áldozat is csak mint a fő
papi tisztséggel járó egyik mozzanat van kiemelve, de nincs magával 
a főpapi tiszttel párhuzamba önállósítva.

K risztus főpapsága.
A. Krisztus személyének nagysága I. 1 — IV. 13.

A szerző a zsidós képzetkörből indulva ki, midőn a keresztyén 
kijelentés fenségét olvasói elé kívánja tárni, minden előtt a személyi
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oldalt veszi tekintetbe s az uj szövetség közvetítőjét szembeállítja a 
zsidó felfogás legnagyobb tekintélyeivel. A zsidó vallási képzetkörben 
mint nagyságokat a próféták, az angyalok, Mózes és a vallás külső 
feje, a főpap alakját találjuk, mely utóbbival szerves összefüggésben 
van a szentély és az összehasonlítás által megdönti. Ha.L£L_levél első 
három versét elolvassuk, az egész levél iránya világos* előttünk.

Első sorban is a kijelentésnek magasabb voltát tárja fel s a 
próféták és angyalok közvetítette kijelentéssel a Fiúnak adott ki
jelentést állítja szembe. Isten nem egyszer s nem egyféieképen szólt 
már az Atyáknak, de ez épen mivel sokszerű és részekre oszló, nem 
is lehet absolut tekintélyű. De meg akkor csak a próféták által szó
lott, most ellenben Fia által s épen ebben van az új szövetségnek 
fenséges jelleme, mely az eddigi sokféleséget egy teljes egészszé 
összeolvasztja s egy teljes egészbe fel magasztalva állítja elénk. Vele 
eljött a teljesség, a releítooig. A próféták csak halandó emberek, a 
Krisztus ellenben Isten teremtő alkotásának részese, az Atya „dicső
ségének fényessége és személyének kimetszett bélyege,“ ki a mellett, 
mint főpap — s ebben jelzi már a levél további eszmemenetét — 
„mindeneket táplál amaz ő hatalmas beszédével“ s ki mint ilyen 
„megtisztított a mi bűneinkből ő maga által“ s végül, a ki „ama 
magasságos méltóság jobbjára ült.“

A próféták Isten szelleme által megvilágositott emberek kiknél 
az angyalok mint Isten után legmagasabb lények végtelenül méltó- 
ságosabbak, de Jézus még azoknál is nagyobb, mert ő „Fiú.“ A neve 
világosan feltünteti isteni fenségét. De származása és hatalma is azok 
fölé emeli. Azokat, miként a többi teremtményeket is, az Úr terem
tette,“ hogy legyenek lelki állatok és az ő szolgái“ (I. 7.) Krisztust 
ellenben az Atya mint elsőszülöttét nevezte meg, ki mindenek felett 
állván, uralkodik az igaszság országában. Azok szolgák, ő úr, kit 
maguk az angyalok is imádnak s bár azok is szinről-szinre láthatják 
az Urat, de a Fiú meg épen mellette, az ő jobbján ül, él és ural
kodik.

E kis részecskének egész jelleméből, de már a I. 3-ból is vilá
gosan kitűnik, a szerző christologiai felfogása, a ki Krisztust sokkal 
magasabb szempontból tekinti, mint Pál apostol. Pál christologiájá- 
nak szembeszökőleg erős az anthropologiai oldala: Jézust „égből alá- 
szállott második embernek,“ „második Adamnak“ nevezi s különösen 
az ember Jézust hangsúlyozza. Levelünk ez érzéki felfogást elejti s 
Krisztust, „mint prófétáját és főpapját a mi vallásunknak“ (III. 1.), 
mint tisztán isteni lényt az érzéki világ fölé emeli. E tekintetben te
hát közel jár a lóyog fogalmához, de azzal mégsem azonosítja a
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messiást s igy középen áll a pali és jánosi christologia közt. Hogy 
Jézus a teremtésben részes, s az Ur dicsőségének fényét viseli, hogy 
ő elsőszülött, ki szavával mindeneket táplál s hogy még az angyalok
nál is magasztosabb: minden levelünk cbristologiai felfogásának a 
p hi lói Aő^o -̂eszmével való rokonságát s a páli christologia tovább- 
ftíjlesztéssét mutatja (Pfieiderer), mit bizonyít az is, bogy a synoptikus 
vióg $éov-t itt találjuk először combináiva a puilói X/tym; .Véoi val. 
(Schwegler)

De Krisztus nemcsak az ó-szövetség szószólóinál s közvetítőinél, 
hanem magánál e szövetség megkötőjénél a próféták legnagyobbikánál 
Mózesnél is nagyobb, ki csak annyiban hasonlított Jézushoz, a meny
nyiben tisztét híven betöltötte, de mig ő szolga volt az Urnák házá
ban addig Krisztus úr s igy „ez annyival nagyobb tisztessége vagyon 
annak, a ki a házat építette, a háznál.“ (III. 3.) A óiQÚnmv viog 
világosan kifejezi a két vallásalapítónak személyiségének egymáshoz 
való viszonyát.

S .midőiK szerzőnk az új szövetség közvetítőjét ily magasztos 
világításban iiemutatta, levonja a következtetést. Ha már az angyalok 
által adatott beszéd erős volt és minden bűn és vakmerőség az ő 
jutalmának igaz fizetését elvette (II. 2.), annál inkább a Krisztus
nak, mint isteni személynek szövetsége. A zsidó vallást a szolgák 
közvetítették, ezt maga az Ur s ha mégis annak mellőzése szigorú 
büntetést vont maga után, annál inkább ezé, mert a mennyivel 
magasabb a Krisztus a prófétáknál és az angyaloknál, annyival 
nagyobb az ő szövetsége és így a vele járó üdv és büntetés is.

S hogy a Krisztus mint ennyire nagy. mint Istenfiú. mint a 
teremtés részese mégis egyideig az angyalok alá emberré aláztatott, 
annak egyszerű oka az ő főpapi tisztének teljesítése. Közte és az 
Atya között bizonyos alárendeltségi viszony van s midőn az üdvöt 
az emberekkel közvetíteni akarta, le kellett szállania istenségének 
fenségéből s emberré kellett lennie. Krisztus személyisége fölényének 
kimutatása s az ennek ellentmondani látszó megalázottsága és halála, 
csak Krisztus főpapi tisztségének tárgyalására szolgál átmenetül.

A f őpapi  k e l l é k e k .  IV. 14—V. 10.
Ha szerzőnk eddigi tárgyalását vizsgáljuk, különösen két dolog 

ragadja meg figyelmünket. Az egyik az, hogy midőn a kijelentések 
közvetítőit egymással összehasonlítja, mindig vallásos kegyelettel 
szól azokról. A próféták rég letűntek ugyan, de magasztos irataik 
őrzik emléküket s a zsidó nép előtt soha el nem feledhető nagyságokká 
váltak. Az angyalok szemmel nem látható érzékfeletti lények, kik

2*
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csakis az ember szellemvilágában élnek, de magasztosságukat ki 
kisebbíthetné? Mózes, a zsidó vallás e legnagyobb prófétája, e szel
lemóriás kitörülhetlenül bár, de csak szellemileg él nagy alkotásai
ban. A szerző meghajol ugyan e nagyságok előtt, s mint a ki maga 
is zsidó volt, hogy kegyelettel szól rólok. De ebből természetszerűleg 
foly a másik jelenség, hogy ezeket mindjárt össze is hasonlítja az 
új szövetség közvetítőjével.

Ez alakok éltek e zsidó nép tudatában, mint legnagyobbak 
Isten után s midőn a keresztyén vallás tért követelve magának e 
világban s az emberek sziveiben föllépett, a régi megszokott vallásos 
képzetekkel összenőtt nép önkénytelenül is azt a kérdést vetette 
fel: ime e nagyságokat, melyek lelkemet a hatalmas Jebováboz 
emelik elhagyjam-e egy bizonytalanért? Ki s mi pótolja ezeket 
nekem? Szerzőnk jól ismerhette népét, midőn első sorban is ezen 
nagyságokat törpítette el a Krisztus nagyságának feltüntetésével. 
Ha az emberek szellemvilágát, gondolkodásának ideális irányát hatal
mába kerítette s más tárgyhoz kötötte, könnyű volt azután az érzéki 
irányt is meghódítania. Ezt tette szerzőnk s csak itt-ott, mintegy 
elvétve utal arra, hogy ő különösen a Mózessel való összehasonlítás 
kapcsán e nagy főpappal szemben Krisztusnak magasztosabb főpap
ságát mutatja ki.

Az összehasonlításban szerzőnk előbb mindig csak az ellen
tétekre szorítkozik, majd meg az egyezést mutatja ki, de ezt is mint 
a tökély és tökélytelenség ellentétét.

Szerzőnknek nagy emberismerete volt, hogy így választotta 
meg beszéde irányát. A múltból halad a jelen felé, mert hiszen 
czélja feltüntetni azt, hogy a zsidóság csak előképe a keresztyén- 
ségnek s midőn a valóság bekövetkezik, az előkép szükségszerűleg 
megszűnik s tért ad annak, amit eddig csak leképlelt. Az eszme
körben csak ellentéteket lát, most a jelenben is fenálló intézményeket 
tehát a valót veszi szemügyre s míg egyrészt kimutatja, hogy mindaz 
a keresztyénségben is megvan, addig másrészt épen az előbbiek 
kapcsán feltünteti, hogy sokkal tökéletesebb alakban. Ezért volt 
szükséges az első rész tárgyalása, hogy most annál közvetlenebbül 
s világosabban kimutathassa, mily alantos fokon áll az érzéki kép
zetekkel átszőtt zsidó intézmények mindenike szemben a mindent 
szellemesítő keresztyénséggel.

Mindezek összefoglalója a főpapság fogalma mint a miben egy
ségessé vált az egész zsidó vallásos képzetkor minden jelensége. A 
zsidó vallásnak van főpapja: nekünk is van s most mérjük össze a 
kettőt, meglássuk kié nagyobb?
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Hogy valaki főpap lehessen, szükséges, hogy a tisztének vég
zésére képesítő kellékeknek megfeleljen. E kellékek a hivatal termé
szetéből nyilván valók. A főpapi hivatalnak két oldala van: érint
kezni az emberekkel a hit érdekében s az Istennel az emberek üdve 
érdekében. Az előbbiből foly, hogy neki embernek kell lennie, ki 
képes legyen embertársait megérteni, az utóbbiból pedig, hogy ne 
önkényt bitorolja e tisztet, hanem Isten által legyen arra elhiva, 
képesítve. E kellékek Krisztusban teljes mértékben meg vannak.

1. A ké p e s s é g .  (IV. 14—V. 3.)
Mert minden főpap az emberek közül választatik és emberekért 

rendeltetik az Isten előtt való dolgokban.u Ha emberek közül való 
akkor természetszerűleg emberré kellett születnie, ha az emberekért, 
akkor szükséges, hogy részvéttel viseltessék az emberek minden 
búja-baja iránt, hogy ne csak értük, hanem velük is dobbanjon a 
szíve. S valóban a Krisztus testvérünkké lett, hogy hirdesse az Úr 
nevét az ő atyjafiainak (II. 12). Tiszte „hogy ajándékokat és áldo
zatokat vigyen Isten eleibe a bűnökért.“ E tisztét a Krisztus is 
teljesítette, de azzal majd csak később foglalkozik részletesen, most 
az előbbi pontnál az embertársain való könyörülni tudásnál marad s 
visszautalva a II. fejezetben mondottakra, a főpap gyarló, megkísért
hető és megkísértett voltát hangsúlyozza (II. 18. IV. 16). A főpap
nak azonban nemcsak embertársaiért, hanem önmagáért is áldoznia 
kell. Ezt teszi az ember főpap, de a mi főpapunk, ki mint „Isten,“ 
mint az atya anaiyua-ja, és x«paxi/,£-je bűnökkel nincs megverve (IV..16), 
mint ilyen magáért nem is áldoz, hanem csak embertársaiért. De 
mégis, hogy az üdvöt az emberekkel közölhesse, nemcsak pusztán 
emberi alakot vett fel, hanem felvette azok természetét is, isteni 
fenségéből leszállt az angyalok alá az emberek közé s gyarlóságukat 
— a bűnt kivéve — megosztotta velük. E gyarlósággal velejárt a 
múlandóság is ; ő is meghalt, de szenvedése és halála Istennek az 
emberekkel szemben tanúsított üdvszerző kegyelmének ténye (II. 9.) 
S épen Jézusnak szenvedése és halála volt az, mi sokakat meg
ingatott, mi „a zsidóknak botrány, a pogányoknak bolondság volt“ 
s talán leginkább épen ez volt oka annak, hogy még a keresztyén- 
ség kebelében is Krisztushoz való hűségűkben sokan megtántorodtak. 
Jól érzi e kényes dolgot a szerző s épen azért már előbb (II. 10.) 
bizonyítgatni igyekszik azt, hogy e halál és szenvedés teljesen meg
felelő volt az Istennek, mert csak ez által vezethetett be másokat 
is az ő dicsőségébe s a szenvedés által szentelte fel fiát az üdvösség 
fejedelmévé, midőn megszentelő halálával minden embert szellemi
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testvérekké, önmagához hasonlókká, az üdvnek részeseivé tett s meg
szabadná őket is a bűn halálának rabságából. Épen ezen megaláz
kodásában áll az ő legnagyobb, legmagasztosabb ténye : az üdvö- 
zités.' S mert emberré lett, mert testvéreihez hasonló, bár fölöttük 
álló volt, mert értük munkált, üdvösségük érdekében büntörló' áldo
zatot mutatott be Istennek : mint igazi hiv főpap tűnik fel eló'ttünk. 
E tisztét ő nem a törvény parancsolta kényszer, hanem saját üdvöt 
osztó kegyelmének kifolyásaként teljesítette s azért eltérőleg a földi 
fó'papétól az ő tiszte nem a törvény, hanem a kegyelem széke. (IV. 16.)

2. A z e l h i v a t á s .  V. 4—10.
Ha az egyik oldalról szükséges, hogy a főpap ember legyen, 

más oldalról szükséges az is, hogy ne emberi, hanem isteni jogon, a 
rendelés az elhivatás alapján lépjen tisztébe. A zsidó vallás papi 
rendje Árontól származtatta magát. Áront az Úr maga választotta 
vallása főpapjává s azóta is csak Áron utódjai lehetnek főpapok a 
zsidó theokratiában. Megtörtént ugyan, hogy Herodes és a római 
kormányzók önkényt helyeztek valakit a főpapi székbe, de azokat 
a zsidók nem is ismerték el soha igazi főpapoknak s már csak azért 
is elfordultak tőlük, mert a gyűlölt hatalom mintegy gúnyként 
helyezte őket legszentebb birtokukba. E kellék tehát rendkivül 
fontos volt a zsidók szemében, mit a szerző helyes tapintattal ki
érzett s azért szentirási helyeket idézve, gondos körültekintéssel 
fedezi Krisztust azon vád ellen, mintha ő is emberi jogon tolakodott 
volna a főpapi székbe. Nem a saját akaratából, nem is emberekéből, 
hanem magának az Atyának rendeléséből lett ő az általa kijelentett 
vallásnak főpapja. Mint Fiú egyszersmind főpap is (II. 7. 17.) ki 
vallásunk apostola és főpapja (III. 1.) még pedig nem is Áron, 
hanem egyenesen Melkisedek rendje szerint, tehát örökkévaló, igaz 
és szent (110. zs. 4 ) kit az Atya a maga jobbjára magasztalt fel 
(I. 13.) S mivel Krisztus testben léte alatt szenvedései és halála s 
azon odaadó és teljes engedelmesség által, melylyel Atyja iránt 
viseltetett, a teljes tökéletesség birtokosa, s a legnagyobb dicsőség 
részese lön, mint ilyen megszerezte számunkra is az örök üdvös
séget. De hogy ezt az emberekkel közölhesse, az Atya főpappá, még 
pedig mint a legtökéletesebb lényt, a legtökéletesebb főpapnak, Mel- 
kisedeknek rendje szerint való főpappá tette őt, s mint ilyen egy 
személyben királya és főpapja az ő vallásának és népének. íme tehát 
a két főpapi kellék, a képesség és az elhivatás megvan, még pedig 
személyiségének magasztossága arányában tökéletesen van meg a mi 
főpapunkban is.
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Szerzőnk csak nem tagadhatja meg magát. Most érkezett el 
Krisztus főpapi hivatalának tárgyalásánál a leglényegesebb pontra s 
a helyett, hogy azt simán folytatná és letárgyalná, már ismét hossza
sabban tanítja, inti, dorgálja olvasóit. Pedig, miként maga mondja 
„sok mondani valója van.“ El is mondaná ő azt mind rendre, ha nem 
tapasztalta volna azon sajnos tényt „hogy igen megrestüitek a hal
lásban u s azért nehéz lesz az ő feladata, mert nem tudja, megértik-e 
e nehéz dolgokat. IS olvasói visszasülyedésének ezen fájó tapasz
talata keserű szavakat csal ajakára.

Nekik a keresztyén tudományban már tanítóknak kellene 
lenniük s ime csak tejjel táplálkozó gyönge csecsemők, pedig vigyáz
zanak, mert a ki egyszer eljátsza a keresztyénség üdvözítő erejét 
az ő szivében, üdvét visszaszerezhetlenül elvesztette. Legyenek 
olyanok, milyen Abrahám volt, kinek hite megtermetté a maga áldó 
gyümölcseit s legyen reménységük foltétien igaz. mert csak az ily 
reménység hatol fel s be a Szentek szentének függönyéig, a mennyek 
országába, hova a mi főpapunk, az Űr Krisztus bement mi érettünk. 
(V . 11.— V I. 20).

S ezzel a szerző ismét az elejtett fonálhoz jutott s felvéve azt, 
nem is ejti el többé, míg végig le nem tárgyalja az ezen kérdés 
körébe vágó dolgokat.

B. krisztus főpapi hivatalának nagysága.
I. Személyi oldal VII. 1.—V ili. 1.

1. M e l k i s e d e k  s z e m é l y i s é g e  VII. 1 —10.
a) Krisztus raelkisedekrendi főpap s mint ilyen már magában 

véve is a legmagaszto.sabb vallási alak. Melkisedek az ó testamentum 
legtalányosabb alakja; titokteljes, mesés fátyol burkolja. Bálvány
imádó volt az egész emberiség, Ábrabám volt az egyedüli, ki egy 
Istent hitt s mégis már Abrahám elismerte őt királynak és főpapnak. 
0  a zsidó főpapságnak örökké ideális alakja. Mint király az igaz
ságnak és békének királya, mint főpap a nagy Istennek főpapja volt, 
ki hivatalát magától az Úrtól nyerte. Ő nem volt zsidó s mégis 
„hogyan került KanaanbaV melyik törzsből származott? ki oktatta 
őt az igaz hitre ? ki s hol ruházta föl a főpapi tiszttel ? ezek felelet 
nélkül való kérdések“ (Tholuck.) Melkisedeket veszi szerzőnk a
Krisztus előképének. Az ő rendje szerint való főpap a mi főpapunk. 
Talányos származása — mert nincs apja, anyja, — kezdet és vég 
nélkül való volta — mert nincs feljegyezve születése, halála — 
örök élete s magasztos hivatala — mint a béke és igazság királya
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igaz főpap — mint oly tulajdonságok, melyek alkalmassá teszik őt 
arra, hogy a nép előtt mint a Krisztusnak, az Isten Fiának előképe 
szerepeljen, mert ilyen tulajdonságok mellett ilyen hivatalt az Atya 
csak az ő Fiának ad. (2. zsolt. 7.)

Azonban Melkisedek főpapsága úgy a zsidó, mint a keresztyén 
főpapsággal egyeztethetlennek tűnik fel: amavval mint absolut töké
letesség, emevvel mint mellette álló örök, tehát kisebbítő, mert két 
örökkétartó főpapság meg nem állhat egymás mellett. Ezen látszó
lagos ellenmondást szerzőnk azáltal egyenlíti ki, hogy a három fő
papságot és így vallást is, mint a tökéletesség ideálját, melynek 
halandó, de Isten különös kegyelmének egyedüli részese, mint az 
emberek közt leginkább fölmagasztalt ember a főpapja; mint a töké
letességnek a tökéletlen által való befolyásoltságát, melynek főpapja 
halandó, gyarló, bűnös ember; s végül mint a tökéletességnek meg
valósulását rajzolja, melynek főpapja Istennek egyszülött Fia, kinek 
tisztaságát, magasztosságát halvány képben Melkisedek mutatja.

b) Melkisedeknek ez óriás kimagasló nagysága nemcsak önmagá
ban, hanem a zsidó főpapsággal, sőt annak legnagyobb alakjával, 
Ábrahámmal összehasonlítva is, kitűnik. Ábrahám patriárcha a zsidó 
nép képzeletében mintegy mythosi alak élt. Ha a képzelet a múlt 
nagyság legszebb szakait keresve azok dicsőségén akart megpihenni; 
ha a szív  a szomorú jelen ezernyi aggasztó bajában, kínos keser
vében, szegény reménytelenségében vigasztalást s a küzdelemre erőt 
és kitartást kívánt meríteni; ha kétségbeesésükben néha talán az ő 
Istenüket, Jehovát is, mint hűtelent kárhoztatták : mindannyiszor 
megjelent előttük Ábrahám alakja s minden jót, minden boldogságot 
csak tőle, a neki tett Ígérettől vártak. Misem bizonyítja tehát szer
zőnk dialektikai ügyességét inkább, mint azon mód, melylyel Krisztus 
főpapságának fölényét kimutatandó, minden előtt az ő előképéül szol
gáló Melkisedek személyi s hivatali fölényét a legnagyobbnak gondolt 
és tartott eszményi alakkal szemben kimutatja. Az írások ismerője 
lévén Gen. XIV : 18 . . . alapján hivatkozik arra, hogy e nagy pat- 
riarcha is elismerte Melkisedek nagyságát, minek két ténye maradt 
emlékezetben: hogy Ábrahám a hadi zsákmányból tizedet adott Mel
kisedeknek, a másik, hogy Melkisedek megáldotta Abrahámot. Ennél 
nagyobb bizonyság a tényleges nagyság elismerésére nem kell, mert 
csak a hadvezér köteles az ő királyának dézsmát adni s csakis a 
nagyobb áldja meg a kisebbet. Ilyen a viszony Melkisedek és Ábra
hám között s ha ez amannak nagyságát maga is készséggel elismerte, 
szükséges, hogy azt a jelen nemzedék is teljes mértékben méltá
nyolja.



17

c) S ha most már egy lépéssel tovább megyünk, természetszerű
leg arra jutunk, hogy ha Melkisedek nagyobb volt Ábra hámnál, a 
most élő nemzedék törzsatyjánál, már ezen körülménynél fogva is 
dicsőségben és méltóságban messze túlszárnyalja a jelenleg élő gyarló 
utókort s a Lévi rendjéből való papok hivatali nagyságát, minek leg- 
jellemezetesebb mozzanatait a szerző azonnal kiragadja.

A Lévi rendjének papjai a törvényen alapuló joguknál fogva 
dézsmát szedhetnek és szednek a község minden tagjától, bármely 
nemzetségből származnak is azok. Mind Ábrahám utódai s igy atya
fiak, de azért tizedet tartoznak űzetni. Most már ha e tényt egybe
vetjük Melkisedek dézsmálásával, látjuk az óriási különbséget, mely 
a Lévi és a más magasabb nemzettség papjai közt hivataluk jogainak 
s igy méltóságuk különbségének megíelelőleg mutatkozik. A leviták 
csak halandó, közönséges embereket dézsmálnak, tehát mindössze is 
csak az tűnik ki, hogy ők a közönség fölött állanak, mint Isten szol
gálatára rendeltek és kiválasztottak, míg ellenben Melkisedek a ki
választottak legnagyobbikát, kinek Isten maga tett Ígéreteket, dézs
málta meg, a mi kétségtelenül bizonyítja magas méltóságát (VII: 5. 6).

De nemcsak a megdézsmáltak, hanem maguk a dézsmálók is 
halandók, gyarlók, emberek fiai, mindenben és teljesen emberek, kik
nek csak a papi szolgálatra való kiválasztásuk ad a többi fölött némi 
előnyt, mig ellenben Melkisedek örökkévaló, dicsőséges főpap 
(VII : 3, 8).

S mindezekhez járul még az is, hogy Melkisedek a most a dézs
málás jogát gyakorló lévi-papságot is megdézsmálta, mert ha Abra
hám, a törzsatya dézsmát adott, benne a sokkal dicsőségesebb főpap 
előtt utódai is megalázták magukat. Ábrahám ugyanis, midőn Mel
kisedek előtt hódolt, még nem volt apa, tehát gyermekei s azok utó
dai kétségtelenül szintén részesültek nemcsak az Ábrahámnak adott 
ígéretben, tehát a dicsőségben, hanem az ő megalázkodásában is. S 
ezekből Melkisedeknek a jelen papság fölött való fölénye kétségtelenül 
következik.

2. K r i s z t u s  s z e m é l y i s é g e .  VII: 11—VIII: 1.
Krisztust maga Isten rendelte főpapul a Melkisedek rendje sze

rint s ha immár világos, hogy ennek hivatala a jelenleginél méltó- 
ságosabb, ebből következik, hogy az ő nyomdokain járó, tehát az ő 
dicsőségét teljes mértékben öröklő, sőt mint Istennek fia személyes 
fölényénél fogva fokozó Krisztus öröklötté nagyságát s igy a levita 
papság felett való magasságát is. Es ezen hivatali nagyságával nem 
eltörölte — mert hiszen maga az in ézmény megvan s megmarad —



hanem kifejtette, teljességre jutatta, felmagasztalta a mózesi papságot. 
De a Krisztus főpapi hivatala magában tekintve is nagyobb a mos
taninál.

a) Ezt mutatja első sorban is az ő eredete. Ha valaki megvan 
elégedve a tőle függő s neki szolgáló dolgokkal, nem változtatja meg 
azokat, ellenkező esetben pedig igyekezik javítani, átalakítani. így 
te tt az Úr is a zsidó vallásos intézményekkel s nevezetesen az általa 
rendelt papsággal s az adott törvényekkel. Isten megigérte, hogy 
hatalmas főpapot fog támasztani választott népének, ki a törvényt 
teljességre juttatja. A Tslelcooig tehát nem a lévi-papsághoz, hanem 
egy egészen más papsághoz van kötve. E főpap nem az Áron Ígéreté
vel rendeltetik, hanem egy egészen más nagyobb Ígérettel (110 zsolt. 
4) még pedig a Melkisedek rendje szerint, ki a nvev(.ia alcov-ját való
sítja meg s a mennjdvel magasabb a szellem a testnél, a tartalom a 
formánál, az örökkévaló a mulandónál, az élet a halálnál, annyival 
lesz magasabb ezen új papság is a réginél. Mert ha a főpap isteni 
eredetű, örök, szellemi, kell hogy a törvény is elveszítve külsőleges 
értékét s a főpaphoz méltólag átszellemüljön, átalakuljon, „mert ha 
a papság elváltozott, szükség, hogy a törvénynek is változása 
legyen. “

Szerző, hogy czélját elérje, első sorban is a nép gondolatkörében 
úgyis elválaszthatlan két fogalmat, a mózesi törvényt s az ezt kezelő, 
tehát fölötte álló levitikus papságot emeli ki s innen vonja le a vál
tozás szükségszerű voltát. Hogy pedig Krisztus a törvényt is való
ban elváltoztatta, szerző azzal igyekszik bebizonyítani, hogy oly 
nemzetségből származik, melynek mózesi értelemben a főpapságra 
Ígéret nem tétetett, hanem közvetlenül hívta meg őt az Űr s épen 
ennek következtében egészen más tulajdonságokkal, tökéletesebb jel
lemző sajátságokkal van felruházva, mi a tökéletesebb vallásalakot s 
a teljesebb üdvöt is magával hordozza. A törvény, mely haszontalan
nak, semmisnek bizonyult be, eltöröltetik mint olyan, mely magától, 
parancsolatainak külső betöltése által senki számára meg nem szerzi 
az üdvösséget s ha lelki megnyugvást adott is, az sem rejlett magá
ban a törvényben, hanem igenis egy kivülötte álló, másnak adott 
ígéretben, egy másunnan vett reménységben, a messiási reményben. 
Mindenki meg volt arról győződve, hogy a Messiás juttatja be Izrael 
népét az Ur igaz szövetségébe, ki megújítja, megjavítja a régi el
avult, megromlott, érték nélkül való törvényt (V II: 11—19).

Érdekes ellenmondásra tesz bennünket figyelmessé Pfleiderer, ki 
a V I I : 14-et, a I I : 9—14 és V I I : 3 — versekkel összehasonlítja, 
miből kitűnik, hogy mig itt a Krisztus mint tisztán szellemi, isteni

____ 1 8 ____



lény csak mintegy látszólagos testtel bir — mi nagyon belevág a 
doketismos christologiai felfogásába —, addig ott, mint Juda nemzet
ségének sarja, valóságos halandó testtel született mintha isteni ter
mészete nem is volna. Ezen ellenmondást a X : 5 egyenlíti ki, mely 
szerint Krisztusnak azért volt halandó testre szüksége, hogy mint 
főpap a szokásos értéktelen áldozatok helyett valóban értékeset és 
igy hatásosat hozzon.

b) Már előbb mondotta szerzőnk (V : 1,4), hogy egyetlen főpap 
sem foglalhatja el tisztét, ha csak Istentől arra meg nem hivatott. 
A most működő papságot az Ur Áronban hívta el szolgálatra. Ez 
azonban csak egyszerű elhivatás volt, melynél a Krisztusé végtelenül 
magasabb. A Lévi fiait a törvény teszi főpapokká, Krisztust ellenben 
az Úr eskiivéssel (V : 5) hivta szolgálatra s mert Isten esküje oly 
szent, melyben kétkedni pillanatra sem szabad s mely örök és változ- 
hatlan : a Krisztusban az emberiséggel kötött szövetség is erőben és 
üdvben a réginek végtelenül fölötte áll. (VII : 20—22.) Krisztus ezen 
esküvésen alapuló új szövetség létesítése végett lett emberré (II : 7), 
annak megerősítése végett szenvedett és halt meg (11 : 9, 10, 14—18) 
s azt megdicsőitendő támadott fel (II: 8, 9).

c) S mivel a mi főpapunk eskü által rendelt és megerősített s 
megalázott, de végre mégis fel magasztalt közbenjáró, ebben neki, szem
ben a levitikus papsággal ismét egy újabb főlénye rejlik. Mig ugyan
is azok, mint gyarló emberek halandók s igy hivatalaikban folyton 
változnak, addig ezekkel szemben a Krisztus főpapságának tökéletes
sége épen abban áll, hogy ő mint örökkévaló soha nem is változik, 
őt nem váltja fel senki. És ebben ismét nagy előnye van az ő szövet
ségének, mert annak tagjai a Krisztus által az Istennel folyton és 
raegszakithatatlanul összeköttetésben vannak s igy a kik a Krisztus 
közvetítésével járulnak az Atyához, azok kérését mindenkor meghall
gatja s Fia által megtarthatja őket az örök életre s az Örökké élő 
Fiú mindenkor kész és hathatós közbenjáró Isten és emberek között 
(II: 17, 18; VII: 23, 25). Már úgy kezdette szerzőnk a levelet, hogy 
e vonás teljesen kidomborodik. Azelőtt halandó próféták ajkaival 
szólt az Ur az ő népéhez s mint a tapasztalás mutatja sokszor és 
sokképen kellett azt tennie s épen azért nem is lehetett az absolut 
tekintélyű s változásában van múlandósága is; most azonban az ő 
el8zszülött Fia az eddigi sokféleséget és változást megszüntette s 
mint örökkévaló főpap örökkévaló szövetségnek lett közvetítője.

d) Bár az eddigiekből önként következik, szerzőnk mégis össze
foglalja a mi főpapunk előnyét feltüntető tulajdonságait s nevezetesen 
épen fiuságából kifolyó büntelenségét, ártatlanságát szóval teljes isteni
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tökéletességét. Rövid de velős szavakban ráutal Krisztusnak tiszta, 
szellemi voltára, mely minden földi salaktól ment s ki nemcsak az 
embereknek, hanem még az angyaloknak is fölötte áll (I, 4, 6, 7) s 
ki épen ez isteni mivoltánál fogva, mint főpap is nem áldozik ön
magáért s ismételten, mint az emberi papok, hanem egyszer s minden
korra meghozta áldozatát az ő engesztelő s bűntörlő halálával s tisz
tét betöltvén az Atyának jobbjára magasztaltatott fel ( l i : 9). Azért 
a valódi főpap, ki isteni természete daczára az emberekkel együtt
érez, csakhogy az ő együttérzése nem a bőnösnek a vele egyenlővel, 
hanem a testvérnek testvéreivel való együttérzése ( I I : 17). Nagy 
örömmel s teljes büszkeséggel hangoztatja azért szerzőnk a törvény 
hiveinek: „ilyen főpap illet vala minket“ (Y II : 26—V III : 1).

I I .  Tárgyi oldal : szentély. V III: 2 — IX : 8.
Krisztusnak, mint Istenfiúnak és mint tökéletesebb rendű s ma

gasabb rendelés által adott főpapnak a léviták felett való személyes 
fölénye minden kétséget kizárólag s teljes fenségében fel van tűntetve 
s bebizonyitva. De a szerző ezzel még nem elégszik meg, rendre bon- 
czolgatja a főpapság fogalma alatt összefoglalható képzeteket, hogy 
oly rajzot nyújthasson a zsidóskodóknak, melyben hibát vagy hiányt 
föl ne fedezhessenek. A személyi oldallal elkészült, a kép teljes, a 
győzelem kétségtelen s most az előbbi okolások folyamán föllelkesülve 
s itt hagyva az érzéki földi képzeteket, olvasóit a képzelet szárnyán 
a mennyek titkainak szemléletére vezeti s szembeállítja azokat e 
gyarló földi intézményekkel. A főpapi szolgálatnak tárgya a szövet
ség, mely a szentély, illetőleg a sátor képében testesül meg. Szerzőnk 
tehát ezen szentséget veszi közelebbről szemügyre s a mennyei szö
vetségsátort szembeállítja a földi szövetségsátorral. Teszi pedig ezt 
három mozzanatban, midőn szól : 1. magáról a sátorról, 2. a vele járó 
szövetségről, s 3. a sátor berendezéséről.

1. A s á t o r .  V III; 2 -5 .
Föllendült szónoki hévvel mondta szerzőnk, hogy nekünk oly 

főpapunk van, ki ama mennyei dicsőséges széknek jobbjára ült (V III: 1) 
s most folytatja a képet „a szent helynek szolgája és ama valóságos 
sátornak, melyet az Űr szegezett fel, nem ember.“ Jehova az égben 
lakozik, de hogy választott népével mintegy érzékileg is szemléltesse, 
hogy ő mindig köztük van és velők közvetlenül érintkezik, Mózesnek 
megmutatta az ő mennyei lakóhelyét (Ex. X XV : 9, 40), hogy arról 
vegyen mintát a földön számára építendő sátor alakjára s berende
zésére nézve. Szerzőnk ezen tényre épiti okoskodását. A főpap egyik
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leglényegesebb kötelessége az áldozathozatal, mit az a szövetség sáto
rában mutat be az Í rnak. Krisztusnak is mint főpapnak áldoznia 
kellett s ha a földi viszonyokat veszszük csak tekintetbe, nem is 
lehetett volna főpap, mivel nem származott a Lévi, hanem a Juda 
törzséből és igy nem is mehetett volna be a Szentek szentébe az Ur 
színe elé. De Áronban épen az a tény, hogy a Júda törzsével az Ur 
megkötötte az új szövetségét (VIII : 8), a Lévi törzs papi uralmának 
bukását bizonyítja. Két szentély van, az igazi a mennyben és a má
solat a földön ; Krisztus ez utóbbinak főpapja nem lehetett s mint 
Isten által rendelt főpap az igazi szentélyben, a mennyek országában 
végzi tisztét. S ő mint valóságos főpap épen azzal áll felette a tör
vény papjainak, hogy mint Melkisedek is királyi törzsből származva, 
mint király és főpap az igazi sátorban Istennek nem képmása, hanem 
közvetlen színe előtt mutatta be áldozatát. Megvan tehát itt is a 
sátor, de mily nagy a különbség a kettő között. A Mózesé az eredeti 
mintájára készült ugyan (VIII : 6), de csak utánzat, leképlelés, typus. 
ellenben a Krisztusé az igazi, a valódi, az őskép.

Szerzőnk eljárása, hogy az új szövetség szentségének magasabb 
voltát kimutatja, dicséri ügyességét, mert minden oldalról szemlélteti 
annak magasztosságát. Azonban sajátságos a mód, melylyel azt teszi. 
Itt ugyanis a két sátor s így maga a két szövetség is, mint valóság 
és árnyék van egymással szembeállítva és ebben különbözik szerzőnk 
felfogása Pálétól s ebben jellemzi önmagát. Pálnál a zsidóság és 
keresztyénség mint kiegyenlíthetetlen ellentétek „mint törvény és 
evangélium, betű és szellem, szolgaság és fiúság, a héber levélben 
ellenben, mint leképlelés és őskép, Ígéret és megvalósulás, árnyék és 
teljesség, érzéki burok és szellemi mag, e világ és a jövő világ, föld 
és ég“ (Holtzmann) vannak feltüntetve s ezen felfogás irányítja szer
zőnket minden kérdés fejtegetésénél. Eddig is kiválasztott papok 
Isten rendeléséből végezték a kiengesztelés áldozatait, de hogy az 
igaz kiengesztelődés valósággá legyen, ahhoz emberi bár, de még 
Áronnál is tökéletesebb, ártatlanabb főpap kell. (VII : 2ö.) A két 
vallás tehát az előzmény és fejlemény viszonyában áll és semmi sem 
hiányzik az egyikben, a mi a másikban meg nem volna, a különbség 
azonban mégis óriási, mert az csak az Ígéret, ez az Ígéret megvaló
sulása, teljessége, a xaltíiuatg. (V : 22, VII : 19, Vi l i  : 6, IX : 11.) 
S épen ez mutatja szerzőnknek Pálétól eltérő felfogását, hogy Pálnál 
a keresztyénség a zsidósággal szemben diyaíojotg, itt xeXaiwoig, tehát 
egymással nincsenek ellentétben.

2. A s z ö v e t s é g .  V ili  : 6—13.
Természetes, hogy a mennyivel alantosabb a szövetségkötés
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és tartás helye, annyival alantabb áll maga a vele s benne kötött 
szövetség is. Szolgálatnak nevezte a szerző Krisztusnak üdvhozó 
téuykedését is (VIII : 2, 6), de e szolgálat az új szövetség közvetí
tésében áll s e szövetség annyival nagyobb az előbbinél, a mennyivel 
magasabb ígéreteken alapul. (VII : 20, 21.) Már régen (Jer. XXXI : 
31—34) megmondotta az Ur, bogy a választott népével egy egészen 
új szövetséget fog kötni. Ez Ígéretet maga Ábrahám nyerte s ez a 
most valósult szövetségre vonatkozott, melyet azonban a mózesi szö
vetség megelőzött s mivel az nem valósíthatta s nem birta megvaló
sítani lényeges feladatát, az engesztelést, azért kellett a régi Ígéreten 
alapuló ezen új szövetségnek létrejönnie. A törvényszövetség meg
kötésekor azt várta az Ur, hogy nép a nyert jótéteményekért s a 
szolgaságból való kiszabadításért hálás szívvel megmarad majd hiven 
az ő Jebova istenének szolgálatában; azonban látja, hogy ingatag népe 
elpártolt tőle s szükségessé vált azt egy új szövetséggel megmenteni.

Ezen új szövetség előnye, hogy többé nem kell megújítani, mert 
tökéletes, az elsőnek megteljesedése az, melyben „fogyatkozás nem 
lesz“ (VIII : 7) s azt mindenki nem a külső törvénytáblán, hanem a 
belsőn szivében, elméjében kitörülhetetlenül bevésve viseli; s hogy 
azt nem egyesek, nem is osztályok vagy rendek, hanem az egész nép 
apraja-nagyja egyformán ismeri és szolgálja, úgy hogy többé nem 
lesz tanítóra szükség, mert e szívbe írott törvény mindenkit áthatva, 
már természeténél fogva szabályoz és igazgat. S a mi ez új szövet
ség legnagyobb előnye, hogy az Ur büntető biró helyett a kegyelem 
atyjává, Istenévé lesz, ki elnéző bűneink iránt, kegyelmébe fogad 
minket vétkezőket s megbocsát az ő végtelen irgalmassága szerint 
(IV : 16, V III : 12). S ezen örök, a szívben gyökerező, benső, nem 
részszerű, hanem egyetemes (bár nem mint Pálnál az egész emberi
ségre, hanem csak az Ábrahám magvára kiterjedő, II  : 16) és min
denek fölött kegyelmes szövetség már belépett a valóságba, annak 
közvetítője és főpapja a Krisztus, sátora pedig a mennyek országa. 
S midőn az Ur jónak látta ez új szövetséget megkötni, akkor egy
szersmind kimondotta az eddigi tökéletlen, erőtelen szövetség felett 
a kárhoztató s megsemmisítő Ítéletet: „mikor új szövetséget mondott 
az elsőt óvá tette; a mi pedig óvá leszen és megvénheszik, közel 
vagyon ahhoz, hogy semmivé legyen.“ Alakilag, külsőleg még áll 
ugyan e szövetség is, de lényegileg megsemmisült, eltöröltetett.

3. A s z e n t é l y  b e r e n d e z é s e .  IX : 1—8.
Hogy szerző valóban így értette a dolgot, a mellett bizonyít a 

következő részlet tárgyalása, melyben előbb múlt időt használ „az



első szövetségnek is voltak istentiszteletre rendelt czereinoniái és e 
világi szentséges helye“, de később a jelenre vonatkoztatva folytatja 
„az első sátorba mindenkor bemennek a papok.- Szerzőnk most a 
mózesi sátor tökéletlenségét is ki akarja mutatni, a mi világosan 
bizonyítja, bogy a mózesi vallás és annak minden eszköze és intéz
ménye csak az igazinak halvány másolata, de egzszersmind előképe, út- 
készítője s hogy ennek következtében e tökéletes vallás főpapja a 
Krisztus is messze fölötte áll a mózesi vallás főpapjának. A zsidó vallás 
is, mint a többi korabeli vallás is, érzéki volt. Az érzéki vonást magá 
ból az istenfogalomból s az érzéki jellemet az istentiszteletből még 
ekkor nem lehetett eltörölni, mert sokszor épen az tetszett leglénye
gesebbnek. A zsidók úgy fogván fel Istent, mint ilyent s mint egyet
lent, csakis egy helyen lakozónak tudták elképzelni. Istenről alkotott 
fogalmuk szellemi volt ugyan, de a mindeniittjelenvalóság képzete 
még ismeretlen volt előttük. Innen van, bogy a Mózesén kivül más 
sátort nem ismertek el valódinak s később is az ezt leképlelő jeruzsá- 
lemi templom volt egyetlen templomuk, az egyedül szent s a 182-ben 
Kr. e. megfutott főpap által Leontopolisban épített templomot sem 
ismerték el soha az előbbivel egyrangúnak.

A mózesi vallás „e világi szentséges helyének“ berendezését 
ismerteti velünk a levél szerzője. E sátort építették, emberek csi
nálták; tehát kézzelcsinált. (VIII : 2.) Két részből áll : az elsőben 
volt a csillár (a salamoni templomban tiz darab, itt csak egy), az 
asztal és a szent kenyerek. Ez asztal épen a szent kenyerek be
mutatására volt szánva, tehát az áldozathozatalnál fontos szerepet 
játszott. A sátornak ezen első részét „Szentének nevezték s egy 
vastag teveszőr függöny választotta el a második belső résztől, mely
nek neve „Szentek szente“ volt. Ez, mint már neve is mutatja, a főrésze 
volt a sátornak s ebben voltak elhelyezve a zsidó vallás legdrágább 
ereklyéi. Itt volt az arany tömjénező, helyesebben az arany füstölő 
oltár, mert a főpap által bemenetele alkalmával használni szokott 
tömjénező a kincstárban volt elhelyezve; itt volt továbbá az arany 
beeresztésekkel ékeskedő szövetségláda, mely a kaid invasio alatt el
veszett. E szövetségláda volt a zsidóság legbecsesebb tárgya, mit 
még a száműzetésben is magukkal hordoztak. Ebben voltak éltévé a 
szövetség táblái, Áronnak ki virágzott vesszeje és az égből hullott 
mannával, mint Isten kegyelmének látható jeleivel telt aranyveder. 
A láda két végén egymással szemben két cherub állott, melyek ökör- 
lábaikkal s ezernyi szemeikkel az erőt és belátást személyesítették; 
folyton a ládára néztek s szárnyaikkal fedezték azt be. E két cherub
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között volt az arany felhő, az Ur dicsősége, melyet a ki meglátott 
azonnal szörnyet halt. Ezért a főpap is évente csak egyszer s akkor 
füstfelhőbe burkolva lépett a Szentek szentébe.

(Folytatása követ.)

Mózes.
Irta : R á j t e r  J á n o s .

Az ó-szövetség azon alakjával akarok itt foglalkozni, kinek már 
születésénél s későbbi életének minden mozzanatánál is az isteni gond
viselés a legmagasabb fokban nyilvánult. Igenis gondviselésszerű fér
fiú volt Mózes, mert ha ő nincs, akkor a zsidónép sohasem lesz azzá, 
a mivé lett, hanem elvész Egyiptomban a sanyargatások következté
ben. 0  volt kiszemelve arra, hogy véghezvigye az Urnák Ígéretét, 
t. i. hogy : „kiviszlek titeket Egyptomnak terhes szolgálatjából, és 
megmentelek az ő szolgálatjokból, és megszabadítlak titeket az én 
karomnak kinyujtása által és nagy ítéletek által. És népemmé fogad
lak titeket és leszek néktek Istentek és megtudjátok, hogy én vagyok 
a ti Uratok Istentek, ki Egyptom igájától megmentelek titeket. És 
beviszlek titeket a földre, melyért megesküdtem, hogy adnám azt 
Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és adom néktek az örökségül. J)

Azonban nem csak az Egyptomból való kivezetés ténye fűződik 
Mózes nevéhez, hanem a népnek nemzetté való átalakulása is, főleg 
pedig a theokratiának diadalra juttatása.

A zsidó nép nemzeti jellege ugyan már Egyptomban való ta r
tózkodása alatt is felismerhető, de mind az által a nép akkor még 
csak nemzeti gyermekkorát élte, még meg nem állapodott volt tel
jesen. Tömörülni kezdtek ugyan, mert a nehéz munkában egymásra 
voltak utalva, de hogy jellemök ekkor még meg nem szilárdult, azt 
világosan mutatja az a tény, hogy midőn a pusztában nem kedvük 
szerint ment dolguk, azonnal visszavágyakoztak Egyptom húsos fazékai 
mellé. Ily ingatag volt még a nép s azért volt szükséges a negyven 
évig tartó kóborlás a pusztában, hogy a nép úgy testileg, mint lel
kileg edzett nemzetté legyen. Csak ily nemzetnek volt lehetséges az *)

*) II. Mózes V I : 6—8.
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igére! földjét elfoglalni. Az elfoglalás ténye ugyan már nem Mózes 
nevéhez fűződik, de ő volt az, a ki a pusztában való vándorlás által 
a népet alkalmassá tette az Ígéret földjének elfoglalására.

üogy mily időszakban történt a kivonulás, arra nézve a tör
ténetírók eltérnek egymástól. A Szt írásban az idő megnevezve 
nincs, csak annyit mond: „azonközben új Király támada Egyptom 
országán, ki Józsefet nem esmérte vala;2) a későbbi írók közlései 
pedig csak vélemény-, hypothesis számba mennek, a melyhez sok 
kétség fér. Legvalószínűbb mégis, hogy azon zavarok alkalmával tör
tént a kivonulás, a melyek Merenptah egyptomi király uralkodását 
követték. A Harris név alatt ismeretes papyrus okmány igy írja le 
e zavarokat: „Egyptom feloszlásnak indult, lakosainak sok időn át, 
mig más idők be nem következtek, nem volt többé főnökük, mert az 
ország a tartományi kormányzók kezei között volt, kik, nagyok és 
kicsinyek, háborúkat folytattak egymás ellen s öldökölték egymást.“

Hasonló zavarokról szóló tudósításra akadunk Josephus Flavius- 
nál, a mely tudósítás Manethótól ered, de a melynek hiányait s alap
talanságait maga Josephus czáfolta meg. így tehát a korra nézve 
fÖltétlen hitelességű forrásunk nincs s meg kell elégednünk a való
színűséggel. De nem a források hitelességéről, vagy hamis voltáról 
akarok értekezni, hanem — a mint már föntebb mondottam — magá
val Mózessel akarok foglalkozni, a ki az Istentől reá bizott dolgot 
hűségesen végre is hajtotta. Ezért is ismertetni fogom először: Móz e s  
j e l l e mé t ;  másodszor: Mózes  v a l l á s á t ;  harmadszor: Móz e s  
t ö r v é n y h o z á s á t .

I. Mózes jelleme.

„A minek okai előre elhintettek, s csirájokban meg nem fojtattak, 
annak elkerülhetetlenül meg kell történni; s megtörténését akadályok 
hátráltatják ugyan; de egyszersmind lépcsőnkénti haladását rohanássá 
változtatják; mint lassú patak folyását szelébe vetett kődarab.“ így  
történt ez Mózessel is. Daczára annak, hogy egész életében majdnem 
mindig s mindenütt nehézségekkel kellett megküzdenie és sokszor 
közel állt a kétségbeeséshez, mégis legyőzve az útjában álló akadá
lyokat, a zsidó népre nézve igen nagy fontosságú egyéniséggé lett. 
A nemzeti mytho8ok egész köre fűződik nevéhez s Hartmann, Mózes 
egész történetét a zsidó nép nemzeti mythosai közé sorolja. Hogy 
mily alapon teszi ezt Hartmann, azt itt ne kutassuk, hanem fogjunk 
hozzá a tulajdonképeni jellemzéshez.

') II. Mózes I : 8.
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Mózes jellemének fejlődésénél tekintetbe kell vennünk úgy a 
zsidó, mint az egyptomi nép műveltségi viszonyait, mert a viz partján 
lelt gyermek az első indítást a jellemképződésre saját népe körében 
kapta ugyan, de később, midőn már felnevelkedett, édes anyja „vivé 
azt a Faraó leányának, és fija gyanánt tartja vala azt és nevezé azt 
Mózesnek, mert azt mondá: A vízből vettem ki.“ :1)

Tudjuk, hogy a jellemfejlődésre legnagyobb befolyással van a 
környezet, s így Mózes jelleménél is főleg az ő környezetét kell 
tekintetbe vennünk, a mely két, műveltségi viszonyokban s társadalmi 
szokásokban egymástól nagyon elütő népből állt. Ezt a két népet kell 
mivelődéstörténeti szempontból megismernünk.

Mellőzve a zsidó népnek a pátriárkák alatti s előtti állapotát,
— a midőn műveltségről amúgy sem lehet igen szólani, — ott kezdem 
a vizsgálást, a midőn „új király támada Egyptom földjén, ki Józsefet 
nem esmérte vala.“ 4)

Az egyptomiak jellemvonásai közé tartozik főleg a háladatosság, 
a mit azonban a zsidó nép irányában nem gyakoroltak, mert József 
érdemeiről megfeledkezve s attól félve, hogy háború esetén a zsidók
— nagy számukat véve tekintetbe — nagy szerepet játszhatnának 
ellenségeik sorában, üldözni kezdik a szegény pásztornépet, kényszer- 
munkára fogják. Magától értetődik, hogy ily körülmények között a 
műveltség terjedéséről nem igen lehet szó, de hogy mégis terjedt, azt 
bizonyítja az a körülmény, hogy a zsidó nép most már nem volt 
többé kóborló pásztornép, hanem állandó lakhelyei voltak Gósen 
földjén s talán házi ipart is űztek. A földmivelést is megtanulták, s 
hogy miveltségük mégis bárdolatlan maradt, az nem csodálható oly 
népnél, mint a zsidónál, a mely inkább utánzásra volt utalva, mint a 
feltalálásra. Az egyptomiak maguk sem állottak a műveltség tető
pontján, habár különböző művészetek virágzásban állottak náluk s 
hol a minta tökéletlen, ott az utánzat még tökéletlenebb lesz.

Mig igy egyfelől legalább némi haladást észlelhetünk, más tekin
tetben hanyatlást tapasztalunk. Az ember ugyanis annál tökéletesebb, 
minél gazdagabb az ő érzelemvilága; ha azonban rósz indulatok veze
tik az embert, akkor nem nemes érzelmek, hanem őt az állatok közé 
lealacsonyító érzelmek fognak keletkezni. így volt ez a zsidó népnél 
is. A gyűlölet megfogamzott lelkűkben s eltiporták volna kínzóikat, 
na hatalmukban állott volna. Titkolódzók, alattomosak lettek, kétel
kedtek Istenben s az isteni gondviselésben s majdnem minden emberi 
érzésből kivetkőztek az állatias bánásmód következtében.

8) II. Mózes II : 10. — *) II. Mózes 1 : 8. — 5) II. Mózes I : 16.



Mózes születésekor legnagyobb volt a kínzás; kíméletlenül meg
parancsolta a Faraó a bábáknak : „mikor a szülésnek idején a zsidó 
asszonyokkal lésztek, ha látandjátok hogy fiat szülnek, megöljétek 
azt . . . ') Ennyi embertelenség után nem lehet csodálkozni
azon, hogy a zsidók érzéketlenek lettek s még Jahvebe vetett remé
nyükről is lemondtak.

Határozottan hanyatlás állapotában volt tehát a zsidónép Mózes 
születésekor s igy saját népétől nem sokat sajátíthatott el, kivéve az 
általános gyűlöletet az egyptomiakkal szemben. (Folytatása következik )

151. Zsoltár.
Ének a vértanúkhoz.
Nem fáj-e már sebetek, hogy az egész ország ujong? Nem ér- 

zitek-e már kínjaitokat, hogy egy egész nemzet dicséretet zeng 
néktek ?

Nem sebekre való a babér, de győzelmes fejekre dicsőségül ; 
vagy sebeitek által győztetek-e?

Egy ország fekszik lábaitoknál meghódítottként, egy nemzet 
szivén uralkodik szellemetek.

S ha gonosztevők módjára hullott is porba testetek, mégis kirá
lyokként vezettek minden szivet, s az kegyelettel adózik néktek.

Ha elsötétül is a teremtés napja, mégsem járunk homályban, 
ragyog a ti dicsőségtek . . . .

S mi a kápráztató fény miatt lesütjük szemeinket, halványnak 
tetszik piros orcánk dicsfényetektől.

(Hungária) felétek nyújtja a babért, de kezetek nem nyúl utána, 
nem azt, hanem az elveszett (Hungáriát) kerestétek halálotokkal.

S ime szivetek vérétől támadott az életre, halálotok életet ada 
néki s most lelkesedése mámorában titeket támaszt fö l!

De ti érzitek sebetek kínját, újra kezdenek vérezni azok, két
szeres fájdalom öl, hogy nemzetetek d i c s é r i  tetteitek’?

S a babérral feditek el könyező arcotokat, hogy nemzetetek 
n a g y o n  tud ujongani, de n a g y o t  tenni nem!

Közli : Thuró Károly.

V T T T  r  t  t  *r  r  r  t  t  r  r  - r

C S A R N O K .
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— Miután nj évfolyamot nyitunk a jelen számmal, kérjük tisz
telt olvasóinkat, szíveskedjenek újólag eló'fizetni; a hátralékosokat meg 
arra, hogy küldjék be, a mivel még hátrálékban vannak. Az előfize
tési ár egész évre 2 frt s „Scherffel Nándor a „Gondolat“ pénztárosá
nak, Pozsonyban“ címen küldendő. A ki a jelen füzetet megtartja, 
előfizetőnek tekintetik.

—  A pozsonyi theol. akadém ia évnyitó ünnepe szeptember 10-én 
tartatott meg. 9 órakor az Úr házába vonult a nt. tanári kar s a 
theol. ifjúság s miután ott nt. Trsztyénszky esperes-tanár úr élettapasz
talatról tanúskodó s mélyen-vallásos szavait meghallgatta, az Űr asz
talához járult. Ezután visszatérve az akadémia épületébe a theol. 
akad. énekkar elénekelte az örökké szép: „ Er ős  v á r  a mi 1 s t e- 
n ü n k “-et s nt. Schneller István igazgató úr felolvasta tanévnyitóját. 
Ezúttal a nemzetiségi kérdés volt tárgya beszédének. A nemzetiség 
fogalmát megvilágítva kifejtette az ókori népek állameszméjét s viszo
nyát a nemzetiséghez. Ezután levonta következtetéseit, alkalmazva 
azokat a jelen állapotokra s viszonyokra. Mig ugyanis az ókorban 
egy nemzetiség szervezkedett állammá, nemzetté, addig korunkban 
több nemzetiség tömörül össze s alkot államot. E tömörülés egyedül 
helyes módját a valláserkölcsi elvnek alkalmazásában látja nt. fel
olvasó úr. így áttér aztán a mi nemzetiségi viszonyainkra s meg
érteti, hogy a nemzetiségek egy a más közt való nembarátságos 
magukviselete a tisztaéniség álláspontján épen nem indokolt. Az ifjú
ság figyelemmel s érdeklődéssel követte s hallgatta a logikai szigorú- 
sággal levezetett s megszivlelésre méltó eszméket, s tetszésének zajos 
„éljen“-nel adott kifejezést a megnyitó végeztével. Ezután nt. igaz
gató úr megnyitottnak nyilvánította az évet. Bár ha a békeségre intő 
magasztos eszmék, miket hallottunk, a megkezdett tanévben testet 
öltenének, hogy akad. életünkben Isten áldásának tekinthetnők őket. 
A felolvasások szeptember 11-én kezdődtek. A hallgatók száma 33. 
Kis csapat ez, de adja Isten, hogy lelkes csapat legyen, mely dol
gozik egy jobb jövőért s nemcsak a „tanulók“ számát szaporítja!

— A pozsonyi theol. akad. olvasókör szeptember 15-én alakult 
meg nt. Masznyik Endre tanár úr elnöksége alatt, ki elfoglalván az 
elnöki széket, meleg szavakban üdvözli az egyetértés szelleme által 
vezérelt s teljes számmal megjelent theol. ifjúságot s a közös ügy

B E L É L E T  Ü N K. | |
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iránti szeretetteljes érdeklődésre hívja fel a tagúkat. Rámutat azon 
akadályokra, melyek a kör életbe léptetését nehezítették, valamint 
azon okokra is, melyek annak létezését szükségessé tették s ennek 
fonalán vázolja a körnek fejlődését, kezdve azon szűk hatáskörön, 
melyre eleinte utalva volt, fel addig a stádiumig, melyen mai nap az 
ifjúság közszellemének őre s a közösség tudatának kifejezője. Végül 
fölhívja az ifjúságot, hogy szem előtt tartva hármas feladatát, egy
háza, hazája s a társas élet iránt való kötelességeinek mindenkoron 
tudatában legyen. Ez óhajjal szivében, megnyitottnak mondja a gyű
lést. Szavait lelkes éljenzés követte. — Az alapszabályok felolvasása 
és elfogadása után a gyűlés a tisztikar választását ejtette meg a 
következő rendben és eredménynyel :

Alelnök : Ott FülÖp. főjegyző: Zsoltiezky Samu, aljegyző: Tau- 
binger Rudolf, pénztáros: Schertfel Nándor, főlaptáros: Blatniczky 
Pál, allaptáros: Dér István, főkönyvtáros: Ráj tér János, allaptárosok : 
Schöpflin Aladár, Mihalovics Samu, Henriczy Béla, Svehla Jenő.

A „Gondolat“ tisztikara pedig következőleg alakult meg : fő- 
szerkesztő: Thuró Károly, társzzerkesztő: Taubinger Rudolf, pénz
táros: Scherffel Nándor, kiadó: Baltazár János, ellenőr: Greguss 
Gyula.

—  A pozsonyi theol. akadém ia . Önsegélyző k ö r“ önfeláldozó el
nöke, nt. Schneller István theol. akad. igazgató úr elnöklete alatt 
17-én tartotta alakulógyülését, melyen a tisztiker következőkép ala
kult meg: alelnök Zsoltiezky Samu, főjegyző Rájter János, pénztáros 
Taubinger Rudolf, ellenőr Greguss Gyula, aljegyző Mihalovics Soma. 
Adja Isten, hogy a tisztikar a ntű elnök vezetése mellett a kör ér
érdekeit mindig szivén viselje. A tagok száma az uj tanévben 25. A 
vágyónál lás 1673 írt 31 kr., a mely összeg gyarapításához hozzá
járult kegyes adományával a pozsonyvárosi esperességi gyámintézet 
5 frttal és Stock úr bécsi könyvkereskedő 1 írttal.

Fogadják a nemesszivű akakozók ez utón forró köszönetünk-t 
a szeretett ez adományáért. Adná az ég, hogy számos nemesszivű 
adakozója akadna körünknek, a mely csak igy töltheti be magasztos 
hivatását.

— A pozsonyi theol. akadém ián az 1890/91. tanév 1. felében a 
felolvasások tárgya a következő: nt. S c h n e l l e r  I s t v á n  úr elő
adja : 1. Az általános vallástörténetet, heti 3 órában az I. és II. 
tanf. 2. A neveléstörténetet, heti 2 órában az I. és II. tanf. 3. A 
német nyelvet, heti 2 ólában az I. és II. tanf. 4. vezeti : a philoso- 
pliiai seminariumot, heti 1 órában az I. tanf. — Nt. C s e c s e t k a  
S á mu e l  úr előadja: 1. az ó-kori egyháztörténetet, heti 4 órában az
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1. és II. tanf. 2. Evang. Egyházjogtant, heti 4 órában a IV. (III.) 
tanf. 3. vezeti: az egyháztört. seminariumot, heti 1 órában a II. 
tanf. 4. Egykázjogi seminariumot, heti 1 órában a IV. (III.) tanf. — 
Nt. T r s z t y é n s z k y  F e r e n c z  úr előadja: 1. A liturgikát, heti 
3 órában a III. tanf. 2. Katechetikát, heti 3 órában a IV. tanf. 3. 
A gyakorlati irásmagyarázatot, heti 2 órában a III. és IV. tanf.
4. vezeti: a homiletikai seminariumot, heti 2 órában a III. és IV. 
tanf. — Nt. dr. M a s z n y i k  E n d r e  úr előadja : 1. Az ujtestament. 
exegesist, heti 5 órában a III. és IV. tanf. 2. Kér. erkölcstant, 
heti 4 órában a IV. tanf. 3. vezeti : az exegetikai semina
riumot, heti 1 órában a III. tanf. — Nt. V a s s k ó  G y u l a  
úr előadja : 1. A keresztyén hittant, heti 4 ólában a III. tanf. 2. A 
synoptikus evangéliumok magyarázatát, heti 5 órában az I. és II. 
tanf. 3. vezeti : a systematikai seminariumot, heti 1 órában a IV. 
tanf. — Nt. P u k á n s z k y  Bé l a  úr előadja : 1. A héber nyelvet, 
heti 3 órában az I. tanf. 2. A genesis magyarázatát, heti 3 órában 
a II. és III. tanf. 3. Jesaias magyarázatát, heti 1 órában a IV. tanf. 
(sz. t.) 4. Olvasmányok a törvényből, heti 1 órában (sz. t.) 5. vezeti: 
az ótestament. nyelv, seminariumot, heti 1 órában a II. tanf. — Nt. 
K r u p e c  I s t v á n  úr előadja : 1. A magyar protest, egyháztörténetet, 
heti 2 órában a III. tanf. 2. A dogmatörténetet, heti 2 órában a III. 
tanf. 3. Bibliai tót nyelvet, heti 2 órában az I. és II. tanf. — Nt. 
S t r o r a p  L á s z l ó  úr előadja: 1. A theologiai encyclopaediát, heti 
2 órában az I. tanf. 2. A bibliai görög nyelvet, heti 2 órában az I. 
tanf. 3. A latin nyelvet, heti 1 órában az I. és II. tanf. 4. A her- 
meneutikát, heti 2 órában (sz. t.) — Tek. F r ü h w i r t h  S á mu e l  úr 
vezeti a gyakorlati éneket heti 2 órában az I.—IV. tanf. s az elmé
leti éneket, heti 1 órában az I. tanf.

— A pozsonyi theol. akadémián az 1890/91. tanévre szóló szak
vizsgálati munkák thémái: 1. A törvény és a körülmetélkedés — Pál 
apostol szerint (Rom. 2, 12—29.). 2. A status integritatis, corrup
tions és salutis egymáshoz való viszonya tekintettel az egyházak 
tanainak különbségére.

— Az általános lelkesedés vezette  mozgalomhoz csatlakozott a 
pozsonyi ev. theol. akad. ifjúság midőn a hazaszeretet szelleme által 
indíttatva koszorút küldött az aradi vértanuk szobrára. Szellem, mely
ről nem tudjuk honnét jő, hova megy, mely összetart s éltet, lelkesí
tette, a honfiúi kegyeletet lerovó szíveket; szellem, mely észrevét
lenül teremt, vezérelte az ünneplő lelkeket. De váljon felér-e az 
óriási lelkesedés a vértanuk csak egy napi szenvedésével is ; váljon 
elfedi-e a koszorúk dicső babérja a hazáért kapott sebeiket? . . .
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—  Az eperjesi kér. theologiai akadém ián az előadások f. évi szept. 
9-én kezdődtek meg, a a következő tárgyak adatnak elő jelen tanév
I. felében : C s e n g e y G u s z t á v  előadja: 1. Az egyháztörténetet, 
heti 4 órában az I. és II. tanf. 2. Héber nyelvet, heti 3 órában az
I. tanf. 3. Ószövetségi exegesist, heti 4 órában a II., III. és IV. tanf.
4. vezeti: az egyháztörténeti seminariuraot, heti 1 órában a II. tanf.
— H ö r k ' J ó z s e f  előadja: 1 A neveléstant, heti 4 órában az I. és
II. tanf. 2. A homiletikát, heti 3 órában II. tanf. 3. Az egyházjogot, 
heti 7 órában a III. tanf. 4. A latinnyelvet, heti 1 órában az 1—IV.
5. A gyakorlati exegesist, heti 1 órában a I—IV. tanf. Ö. vezeti a 
honiiletikai katechetikai és liturgikai gyakori., heti 2 órában a I —IV. 
tanf. — Ma y e r  E n d r e  előadja: 1. Az új szövetségi exegesist, heti 
4 órában a II—IV. tanf. 2. vezeti az ujszövets. seminariumot, heti 1 
órában a II—IV. tanf. 3. újszövetségi görög nyelvet heti 3 órában a
I. tanf. 4. a bibliai tót nyelvet, heti 2 órában az I —IV. tanf. — 
Dr. S z l á v i k  Má t y á s  előadja: 1. a Bölcsészettörténetet, heti 4 
órában a I. tanf. 2. Erkölcstant, heti 4 órában a III. és IV. tanf.
3. Symbolikát, heti 2 órában a III. és IV. tanf 4 az encyclopaediát 
heti 4 órában az I. tanf. 5 a német nyelvet, heti 1 órában az l —IV. 
tanf. 6. a syst. seminariumot vezeti, heti 1 órában a III—IV. tanf.
— Mi ko l i k  G y u l a  előadja az egyházi éneket, heti 2 órában az 
I - I V . tanf.

A theol. hallgatók száma eddig: 29. Örvendetes szaporodás. 
Adná az Űr, hogy áldott legyen a munka, melyet az eperjesi theol. 
akadémia a jelen tanévben kedvező auspiciumok mellett s nagy buzgó- 
sággal megkezdett.

— A theol. te s tü le t f. é. szept. 9-én tartotta alakuló gyűlését 
az összes Eperjesen időző theol. hallgatóság részvétele mellett. Ez 
évi testületi hivatalnokok a következők: elnök Seholtz Gyula IV. 
h. h., jegyző Ljppay Béla II. h. h. A testület kebelében fenálló 
becsületbiróság elnöke: Csók György IV., jegyzője pedig Gömöry 
János II. é. 2 hallgató. A testület ez évben is nagy lelkesedéssel 
felkarolta s magáévá tette a „Gondolat“ ügyét s annak társszerkesz
tőségével Baltik Pál IV. é. h. h-t bízta meg. Az Úr áldása szálljon 
e testületre ezen tanévben is, hogy gyarapodjék békében, szeretetben 
és hasznos munkálkodásban.

— Az eperjesi ág. h. ev. theol. önképzö és önsegélyző egye
sü le t f. é. szeptember 21-én tartotta alakuló gyűlését. Tagjainak 
száma eddig 25. A tisztikar a következőképen alakult meg: elnök 
Hörk József theol. dékán. Titkár : Baltik Pál IV. é. h. h. Jegyző: 
Kengyel Lajos IV. é. h. h. Pénztáros: Doleschall Lajos IV. é. h. h.



Könyvtárosok: Scholtz Gyula IV., Fábry Pál III. és Broschko Adolf 
II. é. h. h. Laptáros: Gömöry János II. é. h. h. Állandó bizottsági 
tagok: Sárkány Béla III. és ifj. Hörk József II. Pénzügyi választ
mány: elnök, titkár, jegyző, pénztáros: Trnyik János IV., Argay
Gtyörgy III. és Hoffmann Endre II. é. h. hallgatók. Reméljük, hogy 
az a buzgalom és törekedés, mely különösen az utóbbi években len
dült fel az egj^esületben, ez évben fokozódni fog.

— Seminariumi körök. A homiletikumnak jegyzőjévé Velky
Jenő IV. és Argay György III. é. h. hallgatók lettek, a liturgikum- 
ban és katechetikumban ifj. Hörk József II. é. h. h. és Povázsay 
Gábor III. é. t. képezdész vezetik a tollat. Ezen köröknek élén 
állanak: Hörk József theol. dékán és Mayer Endre theol. tanár, Zsar- 
noviczky István t. képezdei tanár.

—  Az eperjesi akadémiai egyesület f. é. szeptember 17-én
tarto tt alakuló gyűlésén több mint 60 jog- s hittanhallgató vett 
részt. Polgár István j. h'-nak megnyitó szavai után a gyűlés az 
egyesület elnökévé egyértelmüleg Dr. Horváth Ödön jogakad. dékánt 
kiáltotta ki. Miután ez az érte kiküldött bizottsággoi a teremben 
megjelent, s általános lelkesedés és éljenzés után és közben megtar
tott t elnöki üdvözlő beszédét, a gyűlés a többi tisztviselők válasz
tását is megejtette; még pedig alelnöknek Fest Géza és Dolescball 
Lajos, főjegyzőnek Sárkány Béla, aljegyzőnek Gazda Pál, főpénz
tárosnak Molitorisz Zoltán, ellenőrnek Lippay Béla, laptárosnak pedig 
Gömöry János és Csabinyák Mihály választattak meg. A választmány 
a következő tagokból áll : Elnök, 2 alelnök, főjegyző, főpénztáros — 
hivatalból, Polgár István, Csépes Béla, Hódy Imre, Irányi Géza, 
Gazda Pál, Scholtz Gyula, Baltik Pál, Lippay Béla és Klinczkó Pál 
— választás útján. Az egyesület dalárdájának és zenekörének szer
vezésével Csépes Béla és Hoffmann Endre bízattak meg. Az olvasó
kör, mely számos különféle nemű lapokkal bővelkedik, már is a ta
goknak rendelkezésére bocsáttatott. Ä választmány mindjárt az első 
ülésen egyéb folyó ügyek elintézése mellett egy nyilvános hangver
seny eszméjével foglalkozott. Az ifjúság általában nagy buzgalmat 
s rokonszenvet táplál az egyesület iránt, úgy hogy ez ifjú egyletnek 
működését ez évben is előreláthatólag siker fogja koronázni.

— Lapunkra legújabban elő- illetve felülfizettek: (V ili—XI. év
folyamra Ftdő B a l t i k  F r i g y e s  püspök úr 7 írttal; (IX—XI.), tek. 
Mi c h a e l i s  Vi l mo s  lyc. igazgató úr Pozsony, tdő M o r a v c s i k  
M i h á l y  lelkész úr Aszód, tek. S o l c z  R e z s ő  gyógyszerész úr 
Pozsony 5 — 5 írttal; (X—XI.) tdő S t i e g l e r  G u s z t á v  ev. lelkész 
úr Sopron 3 frt. Á XI. évfolyamra: Ftdő K ún B e r t a l a n  ref. 
püspök úr Miskólcz, tek. M o c s k ó n y i  J ó z s e f  tanár úr Szarvas, 
tiszt. H o l l u b y  Vi l mos  s. lelkész úr, nt. S c h n e l l e r  Vi lmos ev. . 
lelkész úr Kőszeg, 2—2 fr tta l; méltóságos S z e n t m á r t o n i  R a d ó  
K á l m á n  vasmegyei főispán úr Répczelak 5 frttal.

— Szerk. postája : A soproni testvéreknek: Miért e hallgatás ?
W ig a n d  F .  K . n yom d ája  P o z so n y b a n .
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Krisztus főpap volta a Héberekhez Írott levél
alapján.

Irta: K a f f a y  S á n d o r .

(Folytatás.)

Ilyen volt a sátor berendezése. A sátornak e két része közül 
az elsőbe, a Szentbe, a papok bármikor bernebetnek, bogy ott végez
zék az istentisztelet szertartásait s bemutassák az Urnák az áldoza
tokat s a színkenyereket. A másodikba, a Szentek-szentébe azonban 
csak a főpap maga és évenkint csakis egyetlen-egyszer a nagy en
gesztelési napon, a Tisri napján (7-ik hó 10-ik napja) mehet be, vér
áldozatot hozván, melylyel megfecskendezi az oltárt. E véráldozat 
szükséges úgy a főpap saját, mint a nép bűneiért. S hogy mindezt 
szerzőnk miért mondja el, csak most a 8-ik versben világlik ki. 
Mózest is a szent lélek indította arra, hogy a sátort megépítse, de 
az istentisztelet végzésének módja világosan a mellett tanúskodik, 
hogy az igazi, a mennyei Szentek-szentébe vezető út, mindaddig, míg 
az első sátor fennáll, el van zárva. A ÍSzent előtte áll a Szentek-szen- 
‘ének, s ez mutatja a Szentek-szentének elzárását. Az Isten színe 
t S való közvetlen belépés itt is korlátozva van és ha lehetséges, 
még akkor is csak mintegy leplezetten van megengedve. Mint itt a 
Szent és a Szentek-szente közt, olyan a viszony a földi és a mennyei



34

szentély között is és mindaddig, mig a mózesi kultus teljes érvényé
ben fennáll, Istennel közvetlen és teljes közösség nem létesülhet. Tehát 
az ó-szövetségnek helyet kell engednie a Krisztus által közvetített 
új tökéletes szövetségnek, mely megnyitja előttünk az égi Szentek- 
szentének függönyét (Y II : 19, 20). De az uj szövetség, mint tisztán 
szellemi s közvetlen Istentói eredé' s ahhoz visszatérő', nem szorult 
külsó' szertartások végzésére berendezett érzéki helyre, hanem a 
Szentek-szentét, melyben Isten lakozik, mindenki ott hordja, a hova 
az új-szövetség be van Írva: szivében.

S a mennyivel magassabb a gyarló földi másolatnál az égi, a 
valódi, az Isten által Mózesnek mintaképen mutatott, a teljes engesz- 
telést létesítő' új-szövetségnek eredeti sátora : annyival magasabb az 
azt közvetítő' s azon sátorban elő mennyei főpap, a Krisztus, a földi 
főpapoknál. íme tehát nemcsak személyi, hanem tárgyi oldalról is 
világosan kitűnik a Krisztus főpapságnak főlénye.

III. Eszközi o ld a l: áldozat. I X : 9 — X : 18.
A zsidó theokratia istentiszteletének legjelentősebb ténye az 

áldozat. „Az ókornak minden, csak némileg kifejlődött vallásában 
megtaláljuk azt mint az istentisztelet egyik főalkotórészét.“ Az áldo
zatnak már jellemében van, hogy önkéntes s az embernek azon hitén 
alapul, hogy Isten jobban meghallgatja a hozzá intézett imát, ha 
áldozatban részesítik, mert az áldozat által mintegy kétoldalú szerző
dést kötnek Istennel, ki köteles a kapott jót a kérelem teljesítésével 
viszonozni. Arról is meg voltak győződve, hogy Isten az áldozatban 
igen nagy gyönyörűségét találja, mert hisz az ember el se tudja 
képzelni, hogy a mit szive egész bensőségéből nyújt, ne okozzon ép 
oly lelki gyönyörűséget a vevőnek, mint az adónak. Természetes, 
hogy ha áldozatot hoztak, mint maguk is teljesen az érzékiség köré
ben mozgók, csakis érzéki módon s érzéki dolgokkal hozták azt és 
pedig az anthropopathikus képzetekből kifolyólag leginkább a mi a 
szájnak legkedvesebb, ételeket és italokat és pedig a legjobbat, a leg
szebbet, legkedvesebbet. Nagy veszélyek alkalmával legdrágább kin
cseiket áldozták föl. Mi lehetne pedig ember előtt drágább, értékesebb, 
mint gyermeke, vagy általán embertársa ? S innen van, hogy sokszor 
emberáldozatokkal is találkozunk, elszórva még a zsidóknál is (II. 
Sám. X X I: 1—14; Bírák XI), azonban ők azt a legnagyobb bűnnek 
tartották.

A zsidók az áldozatot más népektől vették át, még pedig igen 
korán, mit bizonyít a Szentirás maga is, mely már az első testvér
párt, Káint és Ábelt is áldozókul mutatja be, Noé is áldozott, Ábra-
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hám meg épen saját fiát is hajlandó volt az Trnak föláldozni. Azon
ban a rendszeres áldozás s azok törvényeinek kifejtése csak a tem- 
plomkultus behozatala után jött létre s bünengeszteló áldozatok kez
detben nem voltak szokásban, csak égő éa hálaáldozatokat hoztak. 
Az engesztelő áldozat a későbbi kultus terméke s rendesen nagyobb 
ünnepélyességgel és élő állat levágásával, tehát véreresztéssel tör
tént. Az ilyen véres áldozat tárgya csak tiszta állat s nevezetesen 
szarvasmarha, juh, kecske vagy galamb és gerlieze lehetett, s ezek is 
csak akkor, ha hibátlanok, nem túlságos fiatalok voltak s ha nem 
idegentől vették azokat. Ez áldozatokban az a kárhoztatandó, hogy 
nem symbolikus cselekvényeknek tekintették, hanem valósággal döntő 
jelentőséget tulajdonítottak nekik, melyek csodatevő hatása a puszta 
külső megtevés által is megszerzi az áldozónak lelke nyugalmát s 
elkövetett bűneire a bocsánatot. S ebben fekszik az áldozatokkal 
összekötött istentiszteleteknek tökéletlensége és alacsonysága igy 
a r. k. istentiszteleté is — mert e külsőség mellett megfeledkezik a 
bensőről, a szellemről s a szívben hozott áldozat s Istennek a tiszta 
érzületben való szolgálata helyett külsőségek halmazává törpiil. Leve
lünk is ezen külsőleges, haszontalan áldozathozatal ellen beszél s 
ezekkel szemben kimutatja az igazi főpapnak egyszer s mindenkorra 
hozott tökéletes áldozatot, mit tisztéből kifolyólag a bűnös emberiség 
érdekében Istennek bemutatott.

1. Az á l d o z a t  t á r g y a .  IX: 9—12.
A sátor és áldozat példaszerű jelleméből indul ki. Jók voltak 

azok az ó-szövetségnek a régi időben, a mikor még a nép egész fel
fogása és képzetköre oly aiacsony, oly érzéki volt, de most, a mikor 
a nép szellemi élete már fejlettebb, a mikor már szellemének kielégít- 
tetése után vágyakozik, szükséges volt, hogy az új Ígéret új sátora 
új áldozatnak is legyen színhelye. A régi időben érzéki dolgokkal ér
zéki módon áldoztak, de a mely áldozat, mivel csak a külső törvény- 
szerűség kényszerén alapult s maga az áldozat tárgya nem öntuda
tosan, tehát a czélt nem ismerve, áldoztatott föl, nem is szerezhetett 
a léleknek nyugalmat „a lelkiismeretben nem szentelhette meg az 
áldozót.“ Azok az étel, italáldozatok, mosakodások s mindenféle szer
tartás csak időlegesek, múlok és épúgy mint maga a szövetség s 
annak sátora is csak leképlelése, typusa az igazi áldozatnak, melyek 
csak addig maradhatnak meg, míg eljön a teljesség, a valódi töké
letes áldozat. íme az most megtörtént: „eljött a Krisztus, a követ
kezendő jóknak főpapja,“ tehát azon javaké, melyek a reXéitoaig szó
ban foglaltatnak össze, eljött az ő örök sátorával, melyet nem ember
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épített s e sátorban hozta meg érettünk az ő áldozatát, de nem a 
levitikus papság módjára „bakok és tulkok vére által, hanem az ő 
tulajdon vére által.“ Ez volt azon út, a melyen ő bement a Szentek- 
szentébe s melyet nekünk is meg készített. Természetes, hogy ha az 
ő áldozata a szellemnek szólt, maga az áldozat is a szellem termé
szetének megfelelőleg örök váltságot szerez. így az áldozat fogalma 
a keresztyénségben is megmarad ugyan, de minden földi salaktól 
megtisztulva, megnemesedve benső, az egész életfolyamatot megszen
telő áldozattá válik. Ezen benső áldozat az uj tökéletes főpap által 
alkotott sátorban történik, a mely befogad mindenkit s mely az első
vel mint emberi kéz által készített s emberi ész találmányaival meg
fertőzött sátorral szemben tökéletes. Yéráldozatot hozott ő is, mert 
hiszen az kell az engesztelésre, de mennyivel magasztosabb hogy a 
maga vérét ontotta a bűnök bocsánatára. Az ő áldozatának kettős 
oldala van, t. i. maga a bűnökért való véráldozat, mi által csak fő
papi tisztét teljesité és a fölmagasztaltság, a föltámadás, mi által 
mint Megváltó megnyitotta számunkra is Szentek-szentének kapuit, 
föltárta az üdv útját (Schmidt). Ennyivel magasabb az uj szövetség 
áldozatának tárgya s ez az áldozó főpap főlénye mellett szól.

Szerzőnk a Krisztus halálát úgy tünteti föl, mintha hullatott 
vére csak arra lett volna szükséges, hogy megnyíljék előtte a Szentek- 
szentének ajtaja. Ez sokkal alacsonyabb felfogás a Pálénál, ki szerint 
a Krisztus bűneink eltörlése végett áldozta föl magát, mi által eleget 
te tt Isten igazságosságának.

2. Az á l d o z a t  h a t á s a .  IX : 13—23.
Az új szövetség áldozatának nemcsak tárgya, hanem hatása is 

nagyobb.
a) Miként láttuk, már a legrégibb időktől szokásban volt a 

többi között u. n. bűntörlő vagy engesztelő áldozat hozatala, mely
nek rendkívül nagy hatást tulajdonítottak. A 13-ik versben szerző 
véres és engesztelő áldozatról szól s szerinte a véráldozatra bikákat 
és bakokat (kosok), ellenben az égőáldozatra üszőborjakat használtak. 
A dologban az a lényeges, hogy a véráldozatok vérével befecskendez
ték a templom mennyezetét és a sátor két részét elválasztó függönyt, 
a hamvat pedig a bűnösnek fejére hintették, a melynek tisztító ha
tása alatt megtisztult bűneitől.

Most szerzőnk szembeállítja ezzel a végtelenül magasabb új 
szövetségi áldozatot s bebizonyítja, hogy ha már azoknak is volt 
bűntörlő hatásuk, annál inkább van Krisztus áldozatának. Hiszen 
Krisztus áldozata tényében megvan minden kellék, mit az ó testa-
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mentomi törvény megkíván : ő is vérrel áldozott » bűnért, de míg a 
mózesi törvény főpapjai csak a törvény külső parancsait hajtják végre, 
addig Krisztus az örök lélek által indítva végzi áldozatát; azok ön- 
és czéltudatlan áldozati tárgyat használnak, ellenben Krisztus telje
sen tisztában van czéljával s önként adja az ő életét váltságul test
véreiért; azok áldozata a czeremoniális törvények értelmében testileg 
tiszta, ellenben Krisztus maga az absolut tisztaság, ártatlanság, szent
ség (VII. 26.); azok is miként Krisztus az l'r színe előtt s az Ur
nák áldoznak ugyan, de nem az igazi sátorban, az l'r közvetlen, való
ságos színe előtt: s épen azért áldozataik hatása, mint maguk az 
áldozatok is testi, csak a test tisztaságára vonatkozik a nélkül, hogy 
a lelket csak érintené is és igy benső megnyugvást nem szerez, ellen
ben a Krisztus áldozata a bensőt, a lelket tisztítja meg s elvezet a 
holt cselekedetek gyakorlásától s megtanít arra. hogyan kell egész 
életünket az Úr szolgálatára adni, mert a bűnért való igaz áldozat 
csakis az egész életnek ily megszentelt eltöltésében áll.

b) A Krisztus áldozatának e rendkívüli hatása bizonyítja, hogy 
az ő halála az ó szövetség gyarló,voltából eredő bűneink eltörlése végett 
vált szükségessé, de szükséges volt az ezen új szövetség megpecsételése 
végett is. Hogy szerző ezt bizonyítgatja, arra a testamentum szó 
(ŐKcfrtf/tj =  szövetség és végrendelet)kettős jelentése vezette. A testamen 
tűm érvényessége csak a végrendelkező halálával kezdődik, addig crőtelen. 
Krisztus testamentuma is csak az ő halálával válik valóban érvényes
sé, az annak szentesítő pecsétje. Az előbbi szövetséget is vér és ha
lál szentesítette. Mózes ugyanis midőn az első szövetséget megkötötte, 
az Istentől adott törvényt az egész község jelenlétében elolvasva 
nyilvánosan borjakat és bakokat áldozott s a véres vérből a gyap
júba fogott izsóp növénynyel e szavak kíséretében „ez a testamentom- 
nak vére, melyet Isten néktek parancsolt“ meghintette a szent könyvet 
és az egész gyülekezetét, azután magát, a szövetség sátorát és a szent 
edényeket is s ez által váltak azok valóban szentekké s azóta is min
den tisztításhoz „a törvény szerint“ okvetetlenül szükséges a vér és 
„vérontás nélkül nincsen bocsánat.“ Szerzőnk egész készséggel elis
meri, hogy Mózes, midőn vérrel szentelte s tisztította meg az első 
immár ó szövetség sátorát, helyesen járt el, de az ő áldozatának 
tárgya is, hatása is, a földi másolat másolatjellegű sátorhoz méltólag 
csak gyarló, múló volt. S a mily nagy az ellentét a föld és ég között, 
oly nagy az ellentét a két sátor megszentelésére hozott áldozatok között 
is. Arra elég a bakok és tulkok vére is, erre magának az Isten fiának 
drága vére kellett. De e drága áldozat árán meg is szereszte a mit 
czélzott, az üdvöt.
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3. A z á l d o z a t  t a r t a m a .  IX. 25—28.
A mózesi törvény főpapja nemcsak hogy az igazi, ősképi sátorba 

be nem mehet, hanem még a gyarló földi sátorban is évenkint legalább 
egyszer ismételnie kell áldozatát, mert hiszen oly hatástalan az idegen 
és öntudatlan vér, hogy azt gyakran meg kell újítani. A mi főpapunk 
csak egyetlen egyszer ment be a Szentek-szentébe, hogy áldozatát be
mutassa s az ő áldozata örök időkre, egyszer-mindenkorra szól, tartama 
tehát nincs időböz kötve. Kezdete a bűnös világ utolsó szaka, a midőn 
az „e világ“ helyébe „ama világ,“ az üdv világa lép. 0  a sarkköve, s 
határa a két világnak. 0  öröktől fogva létezett ugyan, de csak egyszer 
jelent meg a földön, hogy véget vessen a bűn uralmának s ezen tényke
dése a múltra is kihatott, különben többször meg kellett volna jelennie.

I t t  szerző megfeledkezik Melkisedek főpapságáról mondott sza
vairól tehát Krisztus főpapsága az ő idejére nem hathat ki, 
vagy pedig fel kell vennünk, hogy a Krisztus múltra kiható főpapi tény
kedése folytatása a mózesi törvény-vallás főpapsága által megszakasz- 
tott tökéletes szolgálatnak.

Krisztus e bűnös világot egyszer-mindenkorra átalakította, azért 
ha most még egyszer eljön, a mint megigértetett, többé nem a bűnnek 
eltörlése, hanem az üdvösség megvalósítása végett jön. Úgy van az, 
mint az embereknél, kik szintén egyszer meghalnak és csak azután jön 
rájuk az Ítélet; a Krisztus is meghalt az emberiségértsha még egyszer 
eljön, csakis ítélet tartása végett jelenik meg.

Sajátságos képet nyújt itt levelünk a zsidó és keresztyén vallás 
viszonyáról. Az első még nem tűnt le a világ színpadáról, az utóbbi még 
nem lépett fel arra teljes valóságában, a pogányról meg épen a levélen 
át szó sincs. Ez nem egyezik meg Pál universalistikus felfogásával, mert 
a mennyiben ezen jellege megvolna is a keresztyénségnek, az csakis az 
előfutó zsidó vallás híveire, a hivatalosokra (IX, 15.), az Abrahám mag
vára vonatkozik.

4. A z á l d o z a t  é r t é k e .  X. 1—18.
Már eddig kimutatta szerzőnk, hogy a törvény idejét múlta, érték

telen s az általa rendelt papság is mint földi halandó és igy változó, 
szentélye csak halvány másolat, intézményei gyarlók, szövetsége csak 
kőbe vésett, áldozata szintén csak testi, folyton megújuló s most épen 
e folyton megújulás tényéből mutatja ki, hogy értéktelen is. Évente, 
sőt naponta hoznak áldozatot, meg-megújítják azokat s épen ez mu
tatja legjobban, hogy azoknak bűntörlő, megszentelő hatásuk nincs. 
Igaz hogy a testet megtisztítják (IX. 13), de nem a lelket s még azt
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is csak egy rövid időre, mert hiszen ha különben volna, nem kellene 
ismételni, mert egyszer-mindenkorra megtisztulnának minden bűntől. 
De az áldozatokat ismétlik, tehát nem szűnt meg a bűn, miből vilá
gosan következik, hogy az ó testamentomi törvény által rendelt ér
zéki áldozat nem felel meg czéljának, hatástalan és igy értéktelen.

Szembeállítja ezzel szerző az új testamentomi áldozatot s a 40 
Zs. 7—9. versekből vett idézettel bizonyítja, hogy Jehova nem talál 
tetszést ezen érzéki égő vág}’ véres áldozatokban, mert azok nem 
törlik el a bűnt, hanem egyedül csak az Úr akaratának szívből valő 
betöltése. Krisztus Istennek akaratát jött betölteni s jött önként mint 
mondá : „imhol vagyok én, hogy cselekedjem, Isten, a te akaratodat.“ 
S ezen akarat nem volt más, mint Krisztus testének áldozatni adása 
bűneink bocsánatára, mi által még egyrészt eltörölte az első, Isten
nek úgy sem tetsző áldozást és az újat mint utolsót egyszer s 
mindenkorra meghozta, addig másrészt az ő testének minden időkre 
szóló bűntörlő feláldozása által megszentelt bennünket, hogy mi is 
Isten fiaivá, akaratának teljesítőive legyünk. S most már ha a mózesi 
törvény főpapját s áldozatát s ezzel összefüggő minden vallásos intéz
ményét az új szövetségével összevetjük, azt találjuk, hogy mindenben 
csak az előkép és teljes kifejtés, a halvány másolat és a tökéletes 
valóság ellentéte mutatkozik. Ott a pap gyakorta s ugyanazon áldo
zatokat hoz, de eredménytelenül, — itt a Krisztus még soha nem 
is hozandó egyetlen áldozatot teljes eredménynyel; ott a pap mint 
szolga állva s a Szentélyben csak dolga végeztéig maradva áldoz, — 
itt a Krisztus, mint Fiú, leül az Úr jobbjára s ott marad örökké, 
mig nem az Ítélet napján megítél eleveneket és holtakat; ott a sok 
áldozatos csak a testet s azt is csak ideig-óráig tisztítja meg, — itt 
a Krisztus egyetlen, de annál drágább áldozata a lelket s örökre 
megszentelte; ott a szövetség is múló, külső, csak köbe vésett tör
vény, — itt a Krisztus áldozati halála által megpecsételt szövetség 
örök, benső, a szívbe Írott, a lélekbe vésett Istenige; ott a nép bűne 
folyton kihívta az Urat, hamissága, álnoksága kisértette az Istent, — 
itt a Krisztus szövetsége áldozata eltörölte a bűnt s arról az Ur 
többé nem emlékezik meg, a hol pedig a bűn meg van bocsátva, ott 
nem kell többé áldozat. íme ennyivel értékesebb áldozatot hozott a 
mi főpapunk, melyet nem kell, de nem is lehet többé imételni s igy 
most már a zsidó kultus minden intézményével érték és értelemnélkü
livé vált, mert a Krisztusban a belső törvény szabadsága lépett 
életbe.

Szerzőnk az áldozat felfogásában ismét eltér Páltól, ki az ó- 
testámentomi áldozatokat nemcsak hogy az új testámentom áldozató-



40

val össze nem hasonlítja, hanem mint pusztán csak a törvény cseleke
deteit teljesen értékteleneknek tartja, ellenben szerzőnk ezt is csak 
a tökéletes és tökéletlen szempontjából fogja fel s elismeri azokat — 
bár gyarló, ideiglenes — bűnáldozatoknak. Pálnál az ó- és új-testá- 
mentom áldozatai minőségi kiegyenlíthetlen ellentétben állanak egy
mással, ellenben itt inkább mennyiségi ellentét létezik. (Baur.)

Ezzel szerzőnk bizonyitgatása végére jutott s most az oktató 
részbe kezd. Kezdettől fogva ez a czélja, de csak most jut el reá. 
Az eddigi tárgyalás az egész levél gondolatkörében tulajdonkép csak 
mint egy önálló egészszé nőtt epizód tűnik fel, mely a bizonyító 
hivatkozások jellemével bir. Nem tudtak a zsidók megbarátkozni azon 
gondolattal, hogy egy általuk latorként megfeszített embep Istennek 
elfogadjanak. Nem tudtak s nem bírtak benne hinni, pedig épen a 
benne való hit képezte s képezi a keresztyénség alapfeltételét. Érzéki 
gondolkodású emberekkel érzéki módon beszél s midőn most bizonyí
tása végén még egyszer összefoglalja a mondottakat (X : 19—21) az 
igaz és tiszta szívből fakadó, hitben erős bizodalmát köti hallgatói
nak szivére, mert az olyan vallás, melynek ekkora tökéletességei van
nak, megérdemli hogy el ne hagyjuk „miképen szokások némelyeknek.“ 
Szeresse tehát mindenki e vallást, egyházát, annak minden egyes 
hívét, mert aki ezután vétkezik, az Űr ellen, többé áldozat annak 
bűnét el nem törli, hanem érdeme szerint megfizet néki az Űr. S e 
büntetés rettenetes lesz. Mert ha már a mózesi törvény megvetőjét 
két vagy három tanú bizonyságára megölték, mennyivel iszonyúbban 
s bizonyosabban halált hal a Krisztus megsértője. Ne legyen tehát 
senki, aki egyszer a Krisztus szövetségének tagjául tekintheti magát, 
kishitű, ne kétkedjék s ne ingadozzék, hanem bízzék „tartsa meg az 
ő reménységének tántorgás nélkül való vallását,“ tudván, hogy „a 
mi bizalmunknak nagy fizetése vagyon.“ Legyen tehát jelszavunk, 
életünk egyetlen elve a Krisztus Jézusban való tántoríthatlan hit!

A reformátiót előkészítő körülmények Magyarországon.*)
Irta: U d v a r  d y S á n d o r .

A kér. egyház Krisztus tanainak alapján épült fel. Teljesen 
meg vagyunk arról győződve, hogy ezen vallás minden létező 
vallás között a legtisztább, legfenségesebb s legbevégzettebb s hogy 
az emberi szellem követelményeinek a műveltség bármily magas fokán

*) A soproni theol. önképzőkörnek az 1889/90-ik tanévre hirdetett pályázatán 
jutalmazott pályamunka.
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megfelel s meg fog felelni mindörökké. De arról is meg lehetünk 
győződve, hogy még a legtisztább, legfenségesebb, legbevégzettebb is, 
melyet az ég kegyelméből bírunk, idővel az emberek között veszíteni 
fog tisztaságából, nem tudjuk úgy megőrizni, hogy az idők folyamán 
leheletünktől mintegy el ne homályosodnék s kezünktől be ne mocs- 
koltatnék.

Krisztus tanának két oldala volt: az egyik spekulativ, a másik 
gyakorlati; az megalapította a theologiát, emez a kér. morált. Mind
két tekintetben igen egyszerű s fölötte tartalmas; nemcsak, hogy nem 
jön ellenkezésbe az észszel, sőt a legmélyebb nyilatkozata annak.

A gyakorlatban tagadhatatlan, minden tannak szüksége van oly 
testületre, mely feladatává teszi a tan fenntartását, fejlesztését és 
terjesztését. így  keletkezett a keresztyénségben is, valamint minden 
más vallásban — a papság, mely azonban itt később papi uralommá 
lett római központjával s a mely korán hozzáfogott ahhoz, hogy azon 
tekintélyt és hatalmat, melyet az Írás szavaiból, az Isten igéjéből 
merített, kifelé is érvényesítse, a másképen gondolkodókat üldözze, 
kiirtsa s régi római szokás szerint ne esak szellemi, hanem világi 
uralmat is alapítson. Ez által azonban Krisztus tana veszélybe jutott, 
azon veszélybe, hogy lényeges pontjai megváltoztattak. Mialatt 
ugyanis Krisztus legfőbb tana: „Szeresd Istent mindenek felett s 
felebarátodat úgy, mint tenmagadat“ háttérbe szorult, addig a tanok 
spekulativ része jutott mindinkább előtérbe, a keresztyénség lényege 
mindinkább dogmák formájába lön öltöztetve, melyeknek őre hova 
tovább, annál kizárólagosabban a papság s nem sokára az lett az 
igazi keresztyén, a ki a dogmákat minél jobban megőrizte, bármennyire 
elhanyagolta is e mellett az Isten és felebarát iránti szeretetet. A 
papi uralom nem késett magát az egyházzal azonosítani, hogy ebből 
új hatalmat meríthessen, következett aztán saját tekintélyének az 
apostoli tekintélylyel való egyenlőnek tartása s végre saját lényegének 
azonosítása a szt. Lélekkel. De ily szédítő magasság veszedelmes lön 
magára a kath. egyházra is. Valamint azon földi hatalom, mely 
semmi ellenállásra nem talál többé, önmagától megbénul s lassanként 
a lejtőre lép, úgy történt a kath. egyházzal is. Az apostoli szellemtől 
való eltérés után a hittanban is mindinkáb eltért a szt. írástól. S 
midőn ennyire jut, egymás után emelik fel intő kezöket, mint 
szellemek s harsány hangon dörgik a hyerarchia fülébe: elég immár 
a gonoszságból, térjetek meg!

De a fülek süketek, vagy legalább is nem akarják hallani az 
intő szózatot. Süketségében, vakságában nem veszi észre a katholicis-
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mus, mily sebesen rohan alá a meredek lejtőn. Vájjon hol áll meg? 
Hol van? messze van-e még az időpont, midőn meg keilend állania?

Az akadály, mely megállította s az időpont, melyben megállott: 
Luther és az ő fellépése. Ismerjük az okokat tüzetesen, melyek Luthert 
a római egyház ellen való kikelésre indították, ismerjük lelki küzdel
meit, míg fel mert lépni; de hogy is ne küzdött volna magával, 
midőn egy egész világot kell megbolygatnia, hogy az igazság magvát 
benne feltalálja. Egy szóval, Luther belátta, mennyire eltért a 
keresztyénség Isten igéjétől, mennyire más szellem uralkodik, mint 
a mely a szt. Írásban foglaltatik, mennyi bűn, mennyi bajnak lett 
ez okozója! Ez állapoton segíteni kellett, Luther megkezdte világra 
szóló munkáját s Isten segítségével be is fejezte. Világra szólónak 
neveztük — s méltán, mert a megtisztított evangelmi vallás nem 
maradt meg szülőföldén, elterjesztette azt az isteni gondviselés széles 
e világon s terjeszti még ma is folytonosan.

A történelem tanúsága szerint hazánk azon államok közt foglal 
helyet, melyek a hitújítást legelőbb fogadták be. Németországban a 
reformátió a 95. tétel kifüggesztésével 1517 végén kezdődött meg, s 
ime hazánkban Perényi nádor már 1518 végén, azaz egy évvel később 
három férfiút égettetett meg, mint „az evangelmi eretnekség követőit.“ 
Avagy miről tanúskodnak a Szakmáry György esztergomi érsek 
Ösztönzésére készült 1523 és 25-iki kemény végzések, melyek az 
eretnekséget jószág- és fejvesztéssel rendelik büntetendőnek s melyek
nek sajnos többen áldozatul is estek, mint György budai könyvárús, 
Nikolai libetbányai tanító s Gregori ugyanoda való pap, kik tűz- 
halállal lakoltak evangelmi hitökért, hacsak nem arról, hogy a 
krisztusi tiszta tanok nálunk sem találtak süket fülekre s hogy nincs 
az a hatalom, mely a bilincseiből felszabadult igének terjedését meg
akadályozni képes volna. Szenvedjen az ember bármit, szenvedje el a 
legborzasztóbbat — a tűzhalált, örömmel teszi azt, mert lelkiismerete 
azt sugallja neki, hogy helyesen cselekszik, saját üdvét munkálja ez 
által. Ilyen s ehhez hasonló esetet számosat hozhatnánk fel, melyek 
mindannyian bizonyságául szolgálnának fentebbi állításunknak; de 
hagyjuk e szomorú reminiscentiákat, haladjunk e helyet közelebb 
czélunk felé.

A hitjavítás magva Németországban kelt ki s növekedett fel 
életerős fává, melynek ágai beárnyékolták aztán az egész világot s 
igy jutott el hozzánk is. Új dolog volt abban az időben, a szellemi 
elnyomatás századában s az új dolog mindig érdekkel bir. így talán 
azt mondhatná valaki, hogy azért terjedt el oly gyorsan, azért fogad
ták be mindenütt oly tetszéssel s azért fogadta be a magyar nép
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is. El kell ismernünk, hogy van ezen állításnak valami alapja, hogy 
minden, a mi új, kedves, de be kell látnunk, miszerint vallás dolgában 
nem állhat meg: vallását az ember nem hagyja el előbb a történelem 
tanúsága szerint, mig meg nem győződik arról, hogy az eddigi rossz, 
a vallásos szivet kielégíteni nem képes.

S kétszeresen áll ez a magyar nemzetnél. Ismerjük ennek 
oonservativ jellemét, mely nyilatkozott a keresztyénség behozatalakor, 
a jobbágyság eltörlésénél s nyilatkozik napjainkban is számtalan 
esetben.

A mit egyszer elfogadott, a mibe magát beleélte, attól elállani 
nem szeret. S ime, a hitújítást mennyire várta, mily tárt karokkal 
fogadta úgy egészében, mint részében! Miben rejlik ennek oka ?

Bizonyára abban, hogy meg volt arról győződve, miszerint a 
katholieismuB avult intézményeivel, bálványozásával nem az igazi 
krisztusi tan, szóval nem elégíti ki a vallásos keblet. S valóban ez a 
íőoka annak, hogy oly örömmel üdvözölték őseink a megújított hitet.

Vallás és erkÖlcnség egymással a legszorosabb viszonyban 
vannak, a mennyiben a vallás az erkölcsiségnek szülője. Hazánk
ban pedig szintúgy, mint Európa többi országaiban az uralkodó 
kath. vallás a romlás meredek lejtőjén állván, már a XV. sz. végén, 
természetesen következik a romlott erkölcsiség is. Mutatták ugyan 
hazánk fiai s leányai a vallás külszinét; de hogy az igaz vallásosság 
mely a szívben lakik s erény gyümölcsöt terem, díszítette volna őket 
e századokban, melyek telvék a legundokabb bűnökkel, abban méltán 
kétkedhetünk. És ha voltak is kivételek, a néptömeg jóval ezután is 
erkölcstelen maradt, mint erről bennünket azon kor irói értesítenek, 
így Istvánfynál találjuk: „Omne9, neque iis, qui sacerdotii honore 
ceteros anteeunt, exceptis, libertate et licentia lascivire, discordias 
agitare, sua curare et pessimis quibusvis sermonibus arures praebere, 
denique otium et luxum cupere et laborem aspernari.“ Világosan 
kimondja, hogy mindenek meg voltak romolva, sőt maguk a papok 
mentek elől példával: lázadást szítva, csupán magukról gondoskodva, 
rút beszédeket hallatva, fényt űzve s a munkát megvetve. Ily maga
viselettel természetesen a népre, mint a mely lelkipásztorait szokta 
követni, a legrosszabb befolyást gyakorolták. Tudjuk azt is, hogy 
keletkezése óta csaknem kizárólag az egyházat illette a tanítás és 
szel lem képzés joga s a legújabb időig sem mondott le ezen hivatá
sáról, habár most már az állam is beleavatkozik ebbe. Ezért képezte 
papjait, tanítóit, kikre komoly feladatának sikeres gyakorlását teljes 
nyugodtsággal rábízhassa. De utóbb ez is elhanyagoltatok, iigy 
annyira, hogy némely krónikusaink szerint olyanokat Í9 felvettek
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a papnöveldébe, a kik csak alig tudtak olvasni és Írni. Mit lehetett 
ezektől várni, midőn négy évi tanulás után a nyilvános pályát meg
kezdték ? S valóban a papoknak legnagyobb része hazánkban a refor
matio előtt oly tudatlan volt s e mellett annyira megfeledkezett 
hivatásáról, hogy arra, hogy a nép szivébe vallásosságot csepegtet
hetett, vagy elméjét a szent tanokkal megvilágosíthatta volna, épen 
nem volt képes. így a vallásosság nem táplálva a szivet, üres 
formaisággá vált.

S az alsó papságnál épen nem volt jobb a főpapság sem, sőt 
mondhatjuk, hogy az elsők is az utóbbiak után indultak. „A püspökök 
nagy része — mondja Horváth Mihály, — a világi urakkal fényben, 
világi kedvtöltésben vetélkedve kéjelgett, s hogy azokat költséggel 
győzze, kincskeresésben fáradozott. Többeket meg is említ, név 
szerint Zsigmond pécsi, Yárday Pál egri érseket, kik közül az első 
kereskedést, a második uzsorát űzött. Nem kímélték ezek még alsóbb 
hivatal társaikat sem, sanyargatták, elnyomták őket.

Ennyire eltért a papság s vele az egyház hivatásától, czél- 
jától s enynyire romlott meg a nép erkölcsisége.. Mi segíthetne ezen 
alaposabban, mint a protestantismus két fő elve: az ö n v iz sg á la t és 
a n é p n e v e l é s .  E két dologra volt szükség nálunk, hogy az igaz 
vallásosság virága újból kihajthasson, mit a hívek mélyen érezve és 
óhajtva, szabadítóként üdvözöltek a reformátiót, mint olyat, mely a 
romlott állapotból kimentheti őket.

Az egyház romlott állapotának élénk érzete mellett azonban 
különösen két szellemi ok készítette elő a hitjavítás útját hazánkban. 
E két szellemi ok, mondhatjuk munkásságnak is: a h u m a n i s m u s  
és a h u s z i t á k  tanai. Mindkettő oly fontos szerepet játszik, hogy 
czélszerűnek tartom hosszasabban foglalkozni velők, kifejtvén minde- 
niknél, miben áll, s mennyiben alkalmazható a mi viszonyainkra. 
Vegyük először a humanismust, melyet hogy megérthessünk, térjünk 
vissza eredetére.

A humanismus olasz föld gyümölcse, melyet a Konstantinápoly el
foglalása után oda menekült latin és görög tudósok alapítottak meg 
s virágoztattak fel. Rossz oldala mellett, hogy t. i. pogány világ
nézetet terjesztett el a keresztyén vallásban, mely még a főpapoknál 
is észlelhető volt, különösen helyeslendő benne az, hogy felébresz
tette a régi remekírók olvasása után való vágyat, ismertette azok 
szépségeit s végre áttért magának a szt. Írásnak tanulmányozására 
is. Ezen irányt a Piacensában született V a lla  Lőr i ncz  indította meg 
az által, hogy a vulgata hibás fordítását kijavította, miközben tapasz
talván a tanok eltérését az irás szellemétől, erős történeti kritikával



megdöntötte a papi uralmat, — mert hiszen ez is tanná vált a kath. 
egyházban — s a pápaság uralom vágyát megtámadta. Így jött 
összeütközésbe a humanismns az egyházzal 9 így lépett a humanis- 
mussal összeköttetésbe a reformatio. Valóban számos pontban egyezik 
e két mozgalom : mindketten megtámadták a bal>onát, szerzetességet, 
papi uralmat s a pápa felsőségét; csakhogy mig a reformatio bajno
kainak az isten igéje, addig a humanismusnak ezipős gúny, s erős 
satyra volt fegyvere. Ismerve a papoknak és szerzeteseknek maga
viseletét a reformatióval szemben, nincs okunk kétkedni, miszerint 
ezek a humanismusnak megdöntésére is megmozgattak minden követ. 
De a humanismusnak eddig felsorolt tulajdonságaiból következtetve 
bátran kimondhatjuk, hogy sohasem lett volna képes egyháziíjítást 
eszközölni s a reformátióra is csak annyiban folyt be, a mennyiben 
a szt. írás tanulmányozása által megkönnyítette a reformátorok 
feladatát

Tekintve az eddig mondottakat a humanismus lényegét a 
következő rövid szavakban fejezhetjük ki : „egyetemes emberi művelt
ség i Méltán megilleti az „egyetemes“ jelző, mert nemcsak, hogy 
felölelte a műveltség minden ágát, irányát, hanem csakugyan el
terjedt az egész világon, egyetemes lett. Eljutott tehát természetesen 
hazánkba is s különösen dicső Mátyás  királyunk alatt oly virágzást 
ért el, hogy maradandó hatását még az idő vas foga sem volt képes 
megsemmisíteni. M á t y á s  minden tekintetben nagynak van elismerve 
a történelem által s e helyen nem is ezélunk az ő uralkodását tár
gyalni, csak néhány momentumnak kiemelésére van szükségünk ural
kodásából ; átlátva a nagy király, hogy nemzeti fejlődésünknek semmi 
sem áll anynyira útjában, mint a feudálismus s mélyen érezvén, 
hogy a műveltséget semmi sem akadályozza jobban, mint a tekin
téllyel felruházott ostobaság és tudatlanság, elhatározta, miszerint 
mind ezeknek véget vet s példájával fog elől haladni. Törvényei, 
rendeletéi, cselekedetei valóban mind ezen szellemen alapulnak. Az 
előbbiekkel rendezte a jobbágyügyeket, kereskedést, ipart, az utób
biakkal emelte a tudományosságot — maga is világhírű könyvtárt 
szerezvén, — s a művészetet, mint az építészetet, zenét, festészetet. 
E mellett törekedett Mátyás arra is, hogy a humanismus, melyet ő 
annyira ápolt, ne maradjon csupán udvarában, hanem minél nagyobb 
tért hódítson. E czélból buzdította a főurakat é9 főpapokat, hogy 
utazzák be a művelt országokat, különösen Olaszországot s így ezek 
is az anyaföldön szívták be a humanismus életet adó levegőjét. 
Ilyenek voltak, hogy néhányat említsünk: Janus Pannonius, ki 
Olaszországban tanulta megvetni a szolgai scholasticzismust s be-
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csülni a Platonismust, ilyen Dóczi Orbán bécsi magyar püspök, Geréb 
László stb. S ez a szellem mintegy hagyományossá vált a későbbi 
korban. Mátyás halála után is, a mennyiben számos oly férfiúról 
emlékezik meg a történelem, kik a tudományosságban elsők voltak, 
hogy Olaszországban tanultak, mint Dudits, a párt nélküli szónok, 
Oláh Miklós, Bakács Tamás, Draskovits György, Pesti Gábor az új 
testamentom fordítója, Sztáray Mihály s többen, Ily férfiak keze 
alatt természetesen folyton közöttünk élt a humanismus, sőt mind
inkább terjedt.

Fönnebb párhuzamot vontunk a humanismus és reformatio 
között mely alkalommal kitűnt, miszerint mindkettő' egy czélra 
törekszik, t. i. az egyház javítására. Tekintetbe véve már most a 
humanismus nagy mérvű elterjedését hazánkban, különösen Mátyás 
korában s annak ápoltatását úgy egyesek, mint az ország értel
misége által egész a reformatio koráig, midőn az által mintegy fel
váltatott, lehetetlen el nem ismernünk, hogy a humanismus nem 
csekély befolyással volt a reformatio előkészítésére, s hogy annak 
barátai épen nem idegenkedhettek a reformátiótól, mint nem idegen
kedik egymástól két hasonló gondolkodású, hasonló érzelmű barát, 
vagy testvér.

Ha a humanismus mintegy előkészítette a talajt a reformatio 
számára, úgy a felvidéki husziták kezdeményezőknek mondhatók e 
téren. Vessünk egy pillantást a husziták tanaira s történelműkre, 
azonnal készek leszünk helyeslő Ítéletünkkel.

Húsz korán eljutott tanulmányai s tapasztalatai alapján az 
egyház romlottságának tudatára, de azért nem szakított mindjárt a 
kath. egyházzal; felsőbbjei segítségével remélte az orvoslást. Nagy 
gondot fordított a nép nevelésére s praedikátióiban oly szépen, oly 
meggyőzőleg tudott híveinek beszélni, hogy az elvetett mag több
szörösen megtermetté gyümölcsét. De a visszatorlás mint sehol, úgy 
itt sem maradhatott el a katholikusok részéről. Már 1408-ban elkár
hoztattak 45 tételét s ezután panasz panaszt ért ellene a prágai 
érseknél, hogy a népet a papságtól elidegeníti s eretnek tanokat 
hirdet. Mi más következménye lehetett ennek, mint a pápai átok 
bulla ? Hiszen soha sem volt más eszköze Rómának, mint ez ! S a 
bulla csakugyan megérkezett 1411 Márczius 11-én. De ne menjünk 
végig Húsz életének mozgalmas napjain, mindnyájan eléggé ismerjük, 
mindnyájan tudjuk, hogyan végezte be életet 1415-ben a constanczi 
máglyán. Ne említsük újra az 1420-ban kitört s majdnem másfél év
tizedig tartó véres háborút, melyben keresztes haddal ment a hitvány 
pápai hatalom a csekély számú, de kitartó s rettenthetetlen husziták
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ellen, nézzük csak az e véres harcz eredményét feltüntető 1433-iki 
prágai egyezményt, melyben a husziták követelik, hogy 1) „a tiszta 
evangéliumot anyanyelven, szabadon hirdethessék, 2) az úrvacsorát 
két szin alatt, az eredeti szereztetés szerint oszthassák ki a halálos 
bűnös kivételével minden hívőnek ; 3) a pápaság a világi javakról 
mondjon le és úgy éljen, miként az apostolok. 4) szigorú egyházi 
fegyelem gyakoroltassák s a halálos bűnösöket, akár világiak, akár 
papok, a világi hatóság halállal büntesse.“

Világosan láthatjuk e pontokból a husziták tanait s lehetetlen 
bennük fel nem ismernünk az evangelmi szellemet. De fejezzük be 
előbb csehországi történetüket, hogy aztán Magyarországba térhessünk 
át a husziták, mondhatjuk sohasem leltek hazájukban igazi békét s 
ez a körülmény arra indította nagy részüket, hogy idegen földre 
kibújdosva keressék azt így jutott egy részük Lengyel és Porosz 
országba, a másik pedig hazánk északi vidékeire a Kárpátok közé a 
XVI. század elején s részben az előbbi század végén. Történet 
íróink megszokták a huszitákat egyszerű rablók nevével illetni, kik 
a felvidéken folyton garázdólkodnak, rabolnak, pusztítanak. Van 
némi tekintetben igazuk, mert igen valószinii. hogy e népnek erkölcsei 
a hosszú, elkeseredett harezok között, melyet szülőföldükön a létért 
s vallásért való küzdelemben folytattak, — megromlottak s a foly
tonos üldözés következtében, midőn erdők, rengetegek között élve 
élelmüket csak rablással szerezhették, egészen elszoktak a tisztes
séges munkától, de az is bizonyos, hogy nálunk, új hazájukban sem 
volt nyugalmuk, itt is utalva voltak folytonosan az önvédelemre s 
ha a józanabbak közülük valami jogot akartak nyerni, kérésük leg
többször elutasíttatott. Ezenkívül különösen a katholikusok jókor be
látták, hogy vallás dolgában a husziták által égő kanóez vettetett 
közénk, mely veszedelmes lehet egykoron s azért hatalmasan dol
goztak ellenük.

Bizonyos, hogy 1506-ban a magyarországi husziták kérvényt 
nyújtottak be Ulászlóhoz, melyben egyházújítást sürgetnek s melynek 
védelmére 1508-ban vádiratot is szerkesztettek. De a magyarban nincs 
meg az a természet, hogy könnyen beleegyeznék idegenek tanácsába. 
Ha valamit az országos közakarat hoz létre, az szent előtte, az előtt 
meghajlik s engedi foganatba lépni. Ezen vallási ügy azonban az 
ország oly részéből jelentkezett, melynek lakóit a nemzet nem is 
tekintette magáénak, általában idegenkedvén minden szláv befolyástól. 
Mindazonáltal a kérdés fel lett vetve, hihetőleg sokaknak szeget ütött 
a fejébe, kik aztán gondolkodva kétségkívül jogosnak ismerték el azt.
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Egy évtized folyt még azután el, a mikor igen sokan nem kétkedtek 
többé benne.

A husziták ápolták tovább vallásos érzelmeiket, mig megérkezett 
a várva várt idő, a mikor mesteröknek Húsznak tanai kifejtve, 
teljességükben támadtak fel s jöttek el a Kárpátok közé is, hogy 
onnan tovább menve, áthassák az országot egész az Adriáig. így 
lettek a husziták a reformátió kezdeményezői s első felkarolói Luther 
tanainak s igy bizonyosodott be nálunk is az irás szava, hogy a jó 
mag el nem vész, hanem ki kel s százszoros gyümölcsöt terem!

(Folytatása követ.)

Mózes.
Irta : R á j t e r  J á n o s .

(Folytatás.)
Egészen máskép áll a dolog az egyptomiakkal, a kik kevéssel 

a zsidó nép kiköltözése előtt élték fénykorukat.
Egyptom, mely Herodotos szerint a Nilus folyam ajándékának 

nevezhető, Elephantine szigettől kezdve fel egészen a tengerpartig 
valóságos régiségtár, a mely — az akkori viszonyokat véve tekin
tetbe — nagyszerű műveltségről tanúskodik. „Kevés nép múltjáról 
van annyi biztos adatunk, mint az egyptomiakról, miután ők maguk 
gondoskodtak, hogy emlékük kőben, Írásban felmaradjon.“ Oly művelt
ségről tanúskodnak az emlékek, a melyhez foghatót az akkori korban 
hiába keresünk a világtörténelemben.

A hosszú, évezredekig tartó fejlődési folyamat, a melyen az 
egyptomi nép átment, némileg megmagyarázza ezt a körülményt. 
Hiszen a természet folyása is mindig az átmenet, a tökéletesbülés 
processusa. „Mikor a kifejlés útján előre haladó nemzet közeledik 
azon ponthoz, hol a tettek nagysága az ismeretek nagyságával páro
sul, hol az ész világa a képzelet csillogásának ellenében feltámad, s 
a históriának pályája megnyílik : akkor az érzések közönségesen zaj
lott csapongása szűnni kezd, a tisztán természeti állapot mestersé- 
gesbre megy által, s már maga az a komolyabb, hidegebb tekintet, 
melylyel az érett ész a körülvevő dolgokat tekinti, nem egyéb, mint 
ezen mesterségesb állapotnak következése.

Az egyptomi népnél is eleinte csak a tettek nagyságával talál
kozunk, de később ezek az ismeretek nagyságával párosultak s a tisztán 
természeti állapot mesterségesbre ment által.

PHILOSOPHIA.



Az első dynastiák uralkodóinak neveihez ugyan nem fűződik 
állandó kulturmunkának létesítése, de lassankint fejlődött a nép s 
fejlődött addig, míg fénykorát el nem érte a XVI 11. és XIX. dynastia 
királyainak korában. A fejlődés menete többször meg lett akasztva, 
sőt a XIII. és XIV. dynastia alatt Egyptom majdnem végpusztulásra 
jutott, a midőn ugyanis „Amintimaos király uralkodása alatt az 
istenség haragra gyiílt Fgyptom ellen, s kelet felől nemtelen szárma
zású, de bátor férfiak váratlanul ráütöttek az országra és azt könnyű 
szerrel kardesapás nélkül elfoglalták. Miután fejedelmeit hódolatra 
kényszeritették, kegyetlenül feldúlták a városokat, s lerombolták az 
istenek szentélyeit. Ezután a lakosokat ,barbár módra sanyargatni 
kezdették, sokakat megöltek, másokat nejeik- és gyermekeikkel együtt 
rabságra hurczoltak. Végre fajukból egy Szalatisz nevű királyt vá
lasztottak. ki Memphis városát tévé székhelyévé s miután őrséget tett 
a nagyobb városokba, egész Alsó- és Felső-Egyptomra súlyos adót 
vetett.“

Az egyptomi nép csak tűrte az idegen jármot, de midőn Föl
ébredt benne a nemzeti önérzet s a szabadságszeretet, csakhamar ki- 
pusztitotta a betolakodottakat. A XVIII.  dynastia első királya, 
Ahrnesz (Amoris) volt az, a ki megkezdte a küzdelmet a hikszöszök 
ellen s végkép kiszorította az idegen elemet az országból, úgyhogy 
utódai újra a két egyesített Egyptom fölött uralkodhattak.

Hogy a nép már ekkor is a műveltségnek magas fokán állott, 
azt bizonyítják a felmaradt festmények, feliratok és épületek. Már a 
XVIII. dynastia uralkodásának kezdetét Kibáry Ferenez történetírónk 
igy rajzolja : „néhány év elegendő volt kipótolni ama kárt, melyet a 
barbárok uralma századokon át okozott az országnak. A tengertől 
kezdve az első zuhatagig a Nílus partjain új és pompás építmények 
emelkedtek. Uj utak nyíltak a kereskedelem számára, a földművelés, 
ipar- és művészet mintegy varázsütésre bámulandó lendületet nyertek.“ 
Különösen III. Thutmesz volt az, a ki népét a műveltséggel meg
ismertető s „a ki számos hadjáratai folytán azt eszközölte, hogy 
Egyptom a korszak mívelt népei közt döntő szerepre volt hivatva, s 
a költő kifejezése szerint: a király akarata szabta meg az ország 
határait.“

Legfényesebben bizonyítja az egyptomiak műveltségét az ő val
lásuk. Különben is Egyptomban „minden a vallásosság színezetével 
birt. Nemcsak a templomok előcsarnokai, hanem a paloták falai is 
domborműveikkel többnyire vallásos jeleneteket ábrázoltak, az idegen 
minden lépten nyomon valamely vallásos eszme kifejezésére talált,“
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Valláselméletük a közetkező : „kezdetben vala a Nut, az ős 
óceán, melynek mérhetetlen mélyében minden dolgok csirái rejlettek. 
Az Isten híg tömegben öröktől fogva teremti önmagát. C) egyes egye
dül létezik lényegénél fogva, az egyedüli élő természetben, az egye
düli teremtő az égen és a földön, a ki nem teremtett, az atyák atyja, 
az anyák anyja. Mindig egyenlő és végtelen az ó tökéletességében, 
mozdúlatlan, ki a múltban és jelenben egyaránt jelen van, ki a min- 
denséget betölti, a nélkül, hogy bármely kép gyönge fogalmat ad
hatna végtelenségéről, s a kit, bár mindenütt érezzük is, soha föl
fogni nem lehet. Nincs arra szükség, hogy önmagából kilépjen; ha 
teremteni akar, folytonos alkotásainak anyagát saját keblében találja 
föl. Egyedül lényének teljessége által fogamzik meg benne a sarj, és 
miután a fogamzástól a szülést nem lehet megkülönböztetni, önmagá
ban öröktől fogva nemzi magát. 0  egy lévén lényegében, egyszerre 
atya, anya és az Isten fia; Istentől nemezve, Istentől születve, a 
nélkül, hogy az Isten kebeléből kiválnának, e három személy Isten 
Istenben, s a helyett, hogy az isteni természet egységét elosztanák, 
mind a hárman hozzájárulnak az ő végtelen tökéletességéhez. E hár
mas isten egyet tesz, s Isten, annak minden tulajdonságaival. Ő 
örökösen kifejti fenséges tulajdonait, vagyis megteremti saját tagjait, 
melyek ismét istenek.“

„Az isten midőn teremteni akar, s a titkos okok rejlő erejét nap
fényre hozza, Ammon nevet visel, s midőn azon szellemet jelenti, mely 
magába zárja az összes értelmet, Imhotepnek neveztetik, midőn igazán 
és művészileg végrehajtja a tényt, Ptah, mint jó és jótevő istenség 
Osiris.“

Ebből láthatjuk, hogy „az egyptomi vallás oly mély bölcseleti 
alappal birt, milyent a görög-római polytheismusban hasztalan keres
nénk.

Az egyptomi nép vallásában meg van a végtelenség, az örökké
valóság, függetlenség, midenható hatalom és határtalan jóság.

Jellemzők az egyptomiaknak a földöntúli életre vonatkozó néze
tei. Ezek szerint ugyanis a lélek az alvilági bírák előtt igazolja 
földi életét s miután az igazsággal a mérleg1 serpenyőjébe tették a 
birák s nem találtatott nehezebbnek az igazságnál, tisztának nyilvá- 
nittatik a 42 alvilági biró által.

A lélek először is üdvözli a b irákat: „üdvözöllek igazmondás 
és igazságosság urai, üdvözlet neked nagy Isten, az igazmondás és 
igazságosság urának. Hozzád jöttem uram, megjelentem, hogy szem
lélhessem személyes tulajdonaidat.“ Ez üdvözlet után a lélek kezdi 
védekezését; „nem követtem el semmi csalárdságot az emberek iránt,
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nem sanyargattam az özvegyet, nem hazudtam a biró előtt, nem is
merem a hazugságot, nem tettem semmi tiltott dolgot. Munkásaim 
felügyelőjére nem parancsoltam több dolgot, mint a mennyit kellett 
végeznie. Nem voltam hanyag, nem voltam munkátlan, nem erősza
koskodtam, nem tettem semmit, mi az istenek előtt gyűlöletes dolog 
volna. Nem éheztettem senkit, nem okoztam fájdalmat senkinek. Nem 
öltem, nem rendeltem meg csalárdság által a gyilkosságot. Nem sik
kasztottam el a templomnak szánt kenyeret, sem az istennek szarnám 
készített áldozatokat. Nem loptam el a halottak ételeit vagy burok- 
jait, melyekkel bepólyázva voltak; nem szereztem igaztalan nyere
séget. nem hamisitám meg a gabonamértéket, nem szántottam el más
nak földjéből, a sűlymértékben nem szereztem igaztalan nyereséget. 
Nem vettem el a csecsemők szájából a tejet, nem vadásztam a szen
telt barmokra legelőiken; nem fogtam tőrrel a szentelt madarakat, 
nem halásztam a szentelt halakat tavaikból. Nem oltottam el a szent 
tüzet időn kivül, nem sértettem meg az isteni időszámítást az áldo
zatokkal, nem akadályoztam meg az Istent a körmeneten. Tiszta, 
tiszta vagyok,“

De nemcsak a vallás, hanem a törvényhozás is mutatja, hogy 
mennyire szárnyalta túl az egyptomi nép a többi, akkortájban élt 
népeket. A törvényhozás főleg a büntetőjogra és a kultusra vonat
kozik.

Az első törvényhozó Mnevesznek (Menes) neveztetik, a ki rá
bírta a népet arra, hogy írott törvényeket fogadjon el. A második 
törvényadó Szasziches volt regy mély belútásu férfiú, ki főleg az 
isteni tiszteletet rendezte s a földmérést és asztronómiát tanította.“ 
Harmadik törvényhozó Szcszotrisz volt, a ki különösen a hadviselés 
terén tűnt ki. Ezen férfiú uralkodása alatt érte el Egyptom fény
korát s ha már a XVIII. dynastia korában oly lendületet vettek 
volt a műveltségi viszonyok, a mint föntebb le van írva, úgy II. 
Ramszesz (Szeszosztrisz) korában, a XIX. dynastia legnagyobb királyá
nak korában bizonyára szintén ily kedvezők voltak, ha csak nem 
kedvezőbbek.'

Nézzük csak az ipszambuli sziklatemplomot! Mily nagyszerű 
mű; nagyságában fenségesnek mondhatnák. A szebuavölgyi két sphynx 
hasonlóképen bámulatba ejti a szemlélőt. Ezeken kivül majdnem 
minden városban találunk emlékeket, a melyeknek legnagyobb része 
Ramszesztől ered „a kit a mindenség ura táplált és nagyra növesz
tett.“ ő t mondhatni Egyptom ujraalkotójának. De míg egyfelől tettei 
miatt bámulnunk kell őt, másfelől zsarnoksága elhomályosítja az ő 
alakját. Felmaradt ugyanis egy levél, a melyet Amenemam könyv-
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táros Pentaur költőnek irt s melyből a nép sanyarú helyzetét meg
ismerhetjük. A levél igy hangzik : „Hát te sohasem gondoltál a 
szegény pór sorsára, ki a földet műveli? Még mielőtt a gabonát le
arathatná a férgek pusztítják el termése egy részét, azután 
jön a nagyszámú egér, ürge, tücsök s a verebek, melyek a kévéket 
pusztítják. Ha nem siet a betakarítással, a tolvajok lopják el gabo
náját . . . .  lova elhull a fáradságtól, midőn az ekét húzza. Aztán 
jön az adószedő a kerület parti állomására, vele egy csoport, botok
kal felfegyverzett ember, pálmaágakkal ellátott szerecsenek, mind 
azt mondják neki, adj nekünk gabonádból . . . .  Később megfogják a 
szerencsétlent, megkötözik, robotra hajtják csatornát ásni, megkötözik 
nejét s kifosztják gyermekeit. Ezen idő alatt minden szomszédjának 
más és más munka jut osztályrészül.“ Ha már az egptomi nép ilyen 
sorsra jutott, milyen helyzetben lehettek akkor az idegen népek, főleg 
a zsidók?

Oly művek alkotásához, a minőket Ramszesz hagyott maga után, 
természetesen sok munkaerő volt szükséges s innen van, hogy a 
zsidókat is kényszermunkára fogták.

E körülmény elhomályosítja ugyan II. Ramszesz nevét, de ha 
tekintetbe veszszük a czélt, a melyet elérni akart, akkor kevésbé 
szigorúan fogjuk megítélni; — de azért ne keresse senki e mondat
ban a hírhedté vált jezsuita elvnek „finis sanctificat media“ helyes
lését. Ramszesz czélja v o lt: államát igazán kulturállammá tenni, a 
művészeteket felvirágoztatni, a kereskedelmen s iparon lendíteni s a 
tudományt gyarapítani.

Láthatni tehát, hogy még a zsidók részéről csak egyoldalú s 
téves nevelésben volt Mózes részesíthető, addig az egyptomiak részé
ről, s ott is különösen a papság részéről egészen más s mondhatnók 
a zsidókéval homlokegyenest ellenkező behatásoknak volt kitéve. Míg 
ugyanis a zsidóknál az egyptomiak elleni gyűlöletet oltották belé, 
addig viszont az egyptomiak nagy műveltsége megfékezte benne — 
legalább egy időre — ezt a gyűlöletet, s csodálatot s bámulatot éb
resztett benne e művelsség iránt, a melyet lassanként ő is elsajátított.

(Folytatása következik).



Alkossatok!

m  a tán a létet élet-unalom 
Sötét ködén keresztül nézitek,
S aludván benne minden érzelem 
Fásult közönnyel telve kebletek ;
Jártok az élet utján szenvtelen’
S nincs czélotok,
Le fog olvadni szivetek jege :
Alkossatok !

Avagy csalódás érte szivetek’
S megölve fekszik benne a remény ;
És nincs, mi képes voln’ teremteni 
Egy uj világot a sebek helyén ? . . .
Irt fog találni, enyhitő vigaszt 
Fájdalmatok.
És majd nyilik a hit virága is ;
Alkossatok !

S ha jelszavatok léhák jelszava ;
Fenékig inni minden poharat; 
Kizsákmányolni minden kéjt, gyönyört, 
Melyet magával hoz a pillanat; —
A kéj s gyönyör nyomában ébredés . . . 
Vigyázzatok!
Hogy el ne érjen majd az ébredés : 
Alkossatok !

Alkotni ! . . Ez az eszme ad csupán 
Éltünknek tisztább, szentebb érdeket ;
Avagy mi szebb, mint az a gondolat,
Hogy majd hagyunk nyomot magunk megett 
E gondolattal átvirasztani 
Éjét, napot
Édesbb, miként a mámor tengere : 
Alkossatok !

Láz gyötri most a nemzetek szivét,
A haladásnak forró láza ez ;
Lobogtatván kibontott zászlaját,
A földnek minden népe versenyez.

■** +  +  ••• T  •«' *t* «#■ •}* -«• 'I' ••• '
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S tűrnétek, hogy e versenyből ti el- 
Maradjatok ?
Bontsátok ki a lobogót ti is :
Alkossatok !
. . . Lehet, hogy majd késik jutalmatok,
Vagy — úgy lehet — végkép is elmarad 
Es hálátlanság koszorúzza meg 
Tüskéivel munkálkodástokat.
M indegy! Még lent a porló sírban is 
Hangozni fog
Örök vigasztalás gyanánt a szó :
Alkottatok ! Lippay Béla.

— T. előfizetőinket kérjük, szíveskedjenek becses körükben 
igénytelen lapunkat ajánlani s odahatni, hogy az minél szélesebb 
tért hódítson s szilárdabb alapot nyerjen. A hátralékok szives s 
pontos törlesztését szintén kérjük, annál inkább, mert az tekintélyes 
összeget tesz, a mi által, ha befoly, „Gr o n d o 1 a t “-unk megint jó 
időre biztosítva lesz.

— Megdöbbentő hirt vett a pozsonyi theol. akad. ifjúsága f. hó 
12-én. S z í  u k a  S a m u ,  ki a múlt tanévben itt végezte tanul- 
mányaitT” véget vetett életének. Leverőleg hatott az ifjúságra e hir, 
mert sokakat, közüle igen fájdalmasan sújtott, kik Szlukában az 
igaz barátot, n e m e s ,  n y i l t  s b á t o r  j e l l e m e t  tisztelték s 
szerették. Az ifjúság rögtön részvét-táviratot küldött a holtnak 
szüleihez. — Nem tör ki szenvedélyesen fájdalmunk, csak némán 
siratjuk, kedves barátunk, elhunytodat. Ha vissza gondolunk rád: 
nesztelen, de fényes könyekkel telnek szemeink, s mint a szomorú- 
fúz, hallgatagon állunk sirodnál. Nyugodj békében, nyugodj csendesen, 
mint a liget estenként, mikor szellő sem sóhajt. . . .

—  Nem kevésbbé fájdalmasan érintette a pozsonyi theol. ifjú
ságot egy másik haláleset. Már szeptember havában halt meg másik 
társunk, Szántó  L ászló . Hosszú, kínos betegség gyötörte, mig végre 
a halál angyala könyörülve rajta, az Atya hajlékába vitte, hol 
nincsen fájdalom, nincsen gyötrelem. Az utolsó perczig remélt s várta 
felgyógyulásának óráját. Derült kedélye kedveltté tette őt társai 
előtt, s most az Isten kegyeltje szinről-szinre látja Urát, elérte ő 
már azon célt, a mely felé mi még törekszünk. Béke lebegjen ham
vain, áldás emlékezetén!

— A közszellem m egterem tésére s a közösség szilárdítására, el
határozta a pozsonyi theol. akad. nt. tanári kara, hogy a k a d é m i a i  
is te n - tis z te le te k e t rendez a pozsonyi magyar-tót templomban minden

B E L É L E T Ü N K .



második vasárnapon. Tudtunkkal ez az első akadémiai isten tisztelet 
Magyarországban. Ez istentiszteleteket vezeti nt. Schneller 1. igazgató 
úr s közreműködnek egyes nt. tanár arak prédikációk által s az 
akadémiai ifjúság liturgiái s közönséges ének által. Ez által az isten- 
tiszteletnél nagyobb hangsúly lesz fektetve az aesthetikai elemre s 
igy mintegy m i n t a - i s t e n t i s z t e l e t  teremtése által kívánnak 
a művelt közönségre hatni s a hatás által pedig megkedvelteim azt. 
Részünkről csak örömmel kaphatunk ez eszmén s esak lelkesedés
sel működhetünk közre annak megvalósításán, teszszük ezt annál 
inkább, mert ez ismét egy alkalommal több lesz. hogy a nt. tanár 
urakkal közösségben lehetünk s a „legfontosabb“-ban érintkezhetünk 
s egyetérthetünk velük. Ez istentiszteletek eyklusát megnyitja a 
reformáczió ünnepe e hó 31-én.

—  Az arad i vértanúk  szobrára az e p e r j e s i  k o 11 e g. t a n á r i  
kar ,  a t h e o l .  t e s t ü l e t  s a j o g h a l l g a t ó k  t e s t ü l e t é  
szép koszorúkat küldtek. — A t he o l .  ö n k. s ö n s. e g y e s ü l e t  
f. év október hó 5-én tartott rövid, de lelkes emlékünnepet, mely a 
„ S z ó z a t “ eléneklésével vette kezdetét. Erre Z s á m b o r  Pál  1. év. 
theol. szavalta Bajzának „ A p o t h e o s i s “-ét. utána nt. Hü r k  
J ó z s e f  theol. dékán s egyesületi elnök úr kegyeletes s buzgó 
emlékbeszédet mondott. A „Hymnus“ fejezte be az ünnepélyt. — 
F. é. október hó 5-én d. e. az e p e r j e s i  e v a n g .  t e mp l omban  
az aradi vértanúk emlékére magyar g y á s z - i s  t e n  t i s z t e l e t  
tartatott, melyen nagyszámú díszes közönség vett részt. Az oltár 
előtt nt. C s e n g e y  G u s z t á v  theol. tanár úrnak gyönyörű s meg
ható, kötött nyelven szerkesztett hazafias imája szállt az egek Ura 
felé, melyet nt. dr. S z l á v i k  M á t y á s  segédlelkész s theol. tanár 
úr mondott el. Az „Erős vár a mi Istenünk“ eléneklése után a fungáló, 
dr. Szlávik M. úr, fellépett a szószékre s a 89. Zsolt. 20—24. v. 
alapján áhítatos figyelemmel hallgatott hatásos beszédet tartott, 
melyben az aradi G o l g o t h a  vértanúinak magasztos jelenetéből 
ránk vonatkozó tanulságot vont le s általunk követendő példányképet 
állított elénk. A kitűnő beszéd után a helybeli tanítóképző intézet 
hallgatói szép karéneket adtak elő.

—  Az eperjesi theol. önk. s öns. egyesület I. rendes gyűlésén 
H ö r k  J ó z s e f  egyesületi elnök a munkálkodásra való ösztönzés 
czéljából 3 p á l y a d í j a t  tűzött ki, úgymint az aradi vértanúkra 
vonatkozó legkitűnőbb hazafias költeményre 1 darab aranyat, a legjobb 
komoly tárgyú prózai munkára 2 aranyat és a legjelesebb szavalatra 
egy aranyat. Az ifjúság szeretve tisztelt elnökének ezen szép ado
mányát nagy lelkesedéssel s hálás köszönettel fogadta.

—  A soproni evang. theologián az 189091 tanév első felében 
következő tárgyak adatnak elő: P o s z v é k  S á n d o r  igazgató, r. 
tanár magyarázza Sámuel II. könyvét II—III. évf. heti 3 órában ; 
előadja a Homiletikát II.—111. évf. heti 3 órában. Egyházjogtant
III. évf. heti 3 órában; magyarázza gyakorlatilag az evang. perico- 
pákat I. —111. évf. heti 1 órában, vezeti a homiletikai és kateche- 
tikai gyakorlatokat I.—III. évf. heti 2 órában; elnököl a theol. ön
képzőkör gyűlésein. — B a n c s ó  A n t a l  dekán, r. tanár előadja a
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Theologiai-erNyclopaediát I. évf. heti 2 órában; az ó-szövetségi be
vezetést II. —Till. évf. heti 2 órában; magyarázza Jézus beszédeit 
a synoptikusokban I.—III. évf. heti 3 órában ; előadja a keresztyén 
hittant II. —III. évf. heti 4 órában. — G o m b ó t z  Mi k l ó s  r. tanár 
előadja e bölcsészettörténetet I. évf. heti 3 órában; Aesthetikát 
I.—II. évf. heti 3 órában; Neveléstant I. évf. heti 2 órában; a 
„ Gy ő r i  V ilm o s“-kör vezér elnöke. — J a u s z  Vi l mo s  r. tanár 
előadja az Egyháztörténetet (ó-kor.) I.—II. évf. heti 5 órában ; héber 
nyelvet I. évf. heti 3 órában ; Symbolikát III. évf. heti 1 órában; 
Latin (symbolikus iratok és Luther míívei) olvasmányok I .—III. 
évf. heti 2 órában. K i r á l y  Bé l a ,  énektanár tanítja az egyházi 
éneket I.—III. évf. heti 1 órában.

— A soproni evang. theol. önképzőkör szept. hó 20-án alakult 
meg 32 taggal s Ntű. P o s z v é k  S á n d o r  elnök vezetése alatt 
következőkép szervezkedett, titkár: E ö s z e  Z s i g m o n d  i l l .  év. 
theol., jegyző: P r ö h l e  H e n r i k  II. év. theol., pénztáros: Sz a b ó  
J á n o s  III. év. theol., ellenőr: U d v a r d y  S á n d o r  II. év. theol., 
könyvtáros : M ü l l e r  R ó b e r t  II. év. theol.

— A „Györy Vilmoskör“-ben vezér-elnök Ntű. G o mb ó t z  
Mi k l ó s ,  elnök: D ó m j á n  E l e k  III. év. theol., jegyző: F á i k  
H e n r i k  II. év. theol., pénztáros: N a g y  K á l m á n  III. év. theol., 
lapkezelő: H o l l ó s y  K á l m á n  I. év. theol.

— A „T örekvés“ a soproni testvéreink által kiadott szépiro
dalmi lap tisztikara a következő : felelős szerkesztő: J  á n o s y 
L a j o s  III. év. theol. társszerkesztők: A s c h e n d o r f  J ó z s e f  és 
F á i k  He n r i k ,  lappénztáros és kiadó: E ö s z e  Zs i gmond .

— Megjelent a „T örekvés“ szépirodalmi havi folyóirat, szerkesz
tik s kiadják soproni testvéreink. Czélja a lapnak, mint a főszerkesztő 
mondja: „Önmagunk tökéletesítése által másoknak is kellemes perczeket 
szerezni.“ Tartalmaz költeményeket, elbeszéléseket s aesthetikai dol
gozatokat. Ajánljuk e derék törekvők orgánumát mindazoknak párt
fogásába, kik derült perczeket akarnak szerezni maguknak. Az elő
fizetés ára egész évre 2 frt, félévre l f r t s  E ö s z e  Z s i g m o n d  
theologus czímére Sopronba küldendő.

— Lapunkra legújabban elő- illetve felülfizettek: (X—XI. é v- 
f o l y a m r a )  t. B e l l a  M á t y á s  theol. úr 4 ír t ta l; XI. év- 
f o l y a m r a :  t. A d a m o v i t s  Soma ,  t. H o l k o  M i h á l y ,  t. 
K n y i h á r  K á r o l y ,  t. P o v á z s a y  G y ö r g y ,  t. R e g u l y  
Ö d ö n ,  t. S z l á v i k  Á d á m  theologus urak Pozsonyban 2 ír t ta l; 
X I—XII. é v f o l y a m r a :  tek. dr. D o b r o v i t s  M. úr Pozsony
ban 5 írttal. A XII. é v f o l y a m r a :  ntű S c h n e l l e r  I s t v á n  
theol. igazgató úr és ntű Y a s s k ó  G y u l a  theol. tanár úr 5—5 ír t ta l; 
Tek. dr. S c h r e i n e r  K á r o l y  ügyvéd úr Sopronban 3 ír t ta l; 
ntű F ü r s t  J á n o s  lelkész úr Pozsony, ntű E b n e r  G u s z t á v  
lelkész úr Pozsony, tek. Z o r k ó c z y  S á m u e l  lyc. tanár úr 
Pozsony, tek. W i g a n d  Mó r  úr Pozsony 2—2 ír t ta l ; XII. év
folyam első felére: Tdő N a g y  S á n d o r  lelkész úr Nemes-Dömölk, 
tek. F r ü h w i r t h  S a m u  akad. énektanító úr Pozsony, tdő 
H o n é t z y  P á l  s.-lelkész úr Szirk 1—1 írttal. Pénztári szám: 25.—

W ig a n d  F .  K . n yom dája  P ozso n y b a n .
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A reformátiót előkészítő körülmények Magyarországon.
Irta: U d v a r ti y S á n d o r .

(Végű.)

Ezzel, — ha a czimet szorosan vesszük — munkámat befejezett
nek nyilváníthatnám. Szorosan véve ugyanis előkészítő körülményeknek 
csak az eddig előadottakat tekinthetjük, nem említve, azaz fejtegetve 
még néhány jelentéktelen körülményt, legalább a fel hozottak hoz képest 
jelentéktelent, a milyen volt: a zárdák túlságos elszaporodása, a bűn
bocsátó czédulák árulása s teljes felmentés azon esetben, ha valaki a 
török ellen megy, mely szintén befolyt a vallásos tiszta gondolkozásra, 
mégis a kerekdedség s teljes kimerítés okáért szükséges tovább 
mennünk. Azon körülményeket fogjuk tárgyalni további fejtegetésünk
ben, melyek már inkább azon korra vonatkoznak, midőn a hitjavítás 
Némethonban megkezdődött s igy a melyek az evangéliumi tiszta 
szellemet hazánkba átültetni segítették. Ilyenek nézetem szerint: a 
budai egyetem működése, a magyar ifjaknak külföldi iskolázása s az 
erdélyi és szepesi szászoknak kereskedelmi összeköttetése Német
országgal.

Az elsőről, vagyis a budai egyetem működéséről valami sokat 
s részletesen Írni nem lehet, csekély számmal lévén maguk az erre 
vonatkozó történeti források s igy befolyását a hitjavításra csak 
röviden, főbb vonásokban adhatjuk. A budai egyetem a reformátió

(  Megjeleli havunkéul egyezer l ' , - i  íven. 
KIötWet.-M á r: m « u evre 2 fi.

felevre I fi.
A pénz „Scherffel Nándor. the..|

I Uppenzlárot. Pozsony, ev. Iheul. akadémia* 
1 czinien előre beküldendő

A lap szellemi réezel illet., minden kül
demény .A Gondolat s<etka*ztő«rg*nek 
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korában érte el utolsó virágzó korát, midőn a külföldről behívott 
protestáns szellemű tanárok vették kezőkbe a tanítást. E behívások
nak eszközlője és indítója György brandenburgi őrgróf, Lajos király 
nevelője, a ki a mily erkölcstelen s rossz nevelő, ép oly felvilágoso
dott szellemű, éleslátású férfiú volt. A behívott tanárok között első 
Grineus Simon bécsi tanár, ki Budán mint az egyetem igazgatója s 
tanára működött addig, mig az első rákosi törvény menekülésre nem 
kényszeríté. Majd rövid idő múlva Lang Lajos és Winsheim Yida 
jöttek utánna és pedig ez utóbbi Wittembergből. Mindezek az egyetem 
élénk látogattatása által széles körben elterjesztették szellemök 
gyümölcsét.

Ugyancsak György gróf közbenjárása folytán nyerte el Cordatus 
ständali superintendens a budai papságot s hihetőleg Henckel János 
1522-ben Mária királynőnél az udvari papi hivatalt. Némelyek kétségbe 
vonják azt, hogy Henckel a reformátió hive volt, azonban működése 
egész irányából s Erasmussal folytatott levelezéséből az tűnik ki, 
hogy ő, ha nem is volt buzgó követője Luthernek, hive volt a vallás
javításnak, a mint hogy csakugyan igen gyakran kikelt a visszaélések 
ellen. Később Budán tanított Dévai is s több más lelkes barátja a 
reformátiónak, kiknek odaadó buzgalma lehetetlen, hogy nyom nélkül 
eltűnt, kárbaveszett volna.

Térjünk át a most említettekkel kapcsolatban a külföldi egye
temekre, a külföldi iskolázásra.

Sajátságos ellentétet látunk már a középkorban a társadalomban. 
Ott találjuk egyrészt a durva ököljogot, mely nem tekintve sem 
emberit, sem istenit, féktelenül rombolt az igazak rovására s ott 
másrészt a vak buzgóság mellett a csodálatos tanulási vágyat. Minden 
ország fiai versenyezve törekedtek a tudományok forrásaihoz s hol 
ilyet találtak, azt a helyet valósággal elözönlötték. Ily források 
voltak a párisi, bolognai és páduai egyetemek, mely utóbbiakon a 
humanismus ép ezen időkben a legnagyobb mértékben virágzott. 
Külömben Párist a bölcsészet és hittudományok, Bolognát és Páduát 
a jog terén működni akarók keresték többnyire fel. Milyen volt a 
tanulási kedv, könnyen következtethetünk Du Boullay adataiból, 
kinek „História universalis“ czimű művében találjuk, hogy: „a párisi 
egyetemen ezen időben 50,000 tanulónál több találtatik.“

A mi hazánkat illeti, voltak magasabb iskolái, mint a veszprémi, 
pécsi, budai egyetemek, de ennek daczára teljes kiképzés végett a 
külföldre voltunk utalva mi is. Belátták ezt apáink, szorgalmasan 
küldötték ki fiaikat az említett helyekre, sőt még egyes társulatokat 
is lehetett találni, melyek szegény, de szorgalmas ifjakat a társaság



költségén küldtek ki: „Extra regnum ad lóra studii, ubi proficere 
valeant.“ mondja Fejér „Codex dipl.“-ban. Szerzetesek világi papok, 
prépostok, esperesek, sőt püspökök is sokan végezték tanulmányaikat, 
külföldön és pedig oly sikerrel, hogy közülök többen doktori ezimet 
nyertek, mint Bánfy Lukács, Héderváry Saul püspökük Később, a 
reformátióhoz közelebb eső időkben a németországi egyetemek, köztük 
különösen a wittembergai. kaptak nagy hírre. Wittembergben 1502-ben 
alapította Bölcs Frigyes az egyetemet, s Luthert 150'-ban hívta meg 
tanárnak. Ez által meg lett alapítva az egyetemnek úgy jövője, mint 
nagy hire, a mennyiben innen indultak ki Luther közvetítésével a 
mozgalmak a scholasztika megdöntésére, népszerű iratok közre- 
bocsájtására s az erkölcsök tisztítására. Midőn aztán Luther szakított 
a római egyházzal s e világra szóló eseménynek hire bejárta egész 
Európát, akkor felkelt az érdeklődés iránta mindenütt, ki lehet azon 
ember, a ki ilyen tant mer hirdetni? Kiváncsiak úgy. mint olyanok, 
kik isteni szózatot láttak a nagy reformátor beszédéhen, tömegesen 
tódultak a wittembergi egyetemre, hogy saját füleikkel hallják, vájjon 
igaz-e minden, a mit beszél immár fű. fa, virág? Magyarokban sem 
volt hiány a hallgatók s tanulni vágyók között, sőt számuk mind
inkább növekedett, midőn egyesek hazatérve elmondták tapasztalatai
kat s hirdetőivé lettek az evangéliumnak. De ki is állhatna ellent az 
isteni ige hivó szózatának? Bucsúhely lett Wittemberg, szentje a 
Luther ajkáról elhangzó ige!

A magyarhoni hitjavítás egyik Írója névszerint elősorolja azon 
férfiakat, kik e búcsújára helyet meglátogatták s ottan a megújított 
hit tanait hallgatták. Nekünk szükségtelen lenne ezeket mind fel
sorolnunk, legyen elég, ha megemlítjük legnagyobb reformátorunkat 
Dévai Biró Mátyást, ki életében háromszor volt Wittembergben, 
Sztáray Mihály Sárospatak reformátorát, Ozoray Imre békési papot, 
Batizi Andrást, Erdősy Jánost, Kálmáncsehit, kik mindannyian meg
látogatták az evangélmi tan eredeti forrását, Franki szerint 1525-től 
159‘J-ig több, mint 1000 magyar ifjú járt Wittembergben; oly szám, 
mely kétségtelenné teszi a rendkívüli érdeklődést. De ez csak a 
wittembergi egyetemre áll; hányán lehettek még ezeken kívül, kik 
más egyetemeket kerestek fel, részint azért, mert nem voltak oly 
távol, részint kifejlettebb szervezetük miatt, mert Wittembergben 
csak a hittani cathedra volt kitűnő. Tekintetbe véve most már azt, 
hogy Luther tanainak Európa összes egyetemein voltak pártolói, hogy 
nem volt egy sem, hol nem beszéltek volna róla, úgy elmondhatjuk, 
miszerint a külföldi egyetemek látogatása s az azokon való tanulás 
egyik leghatalmasabb terjesztője lett a hitjavításnak, mert hiszen az
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ottan tanult inakból lettek a hitjavítás első bajnokai, az új tan 
tanítói, első buzgó terjesztői.

A hitújítás átültetését elősegítő körülmények közül hátra van 
még tárgyalnunk az erdélyi és szepesi szászok kereskedelmi Össze
köttetéseit. E népfajnak már nyelve is rokon lévén a némettel, szokás
ban volt náluk gyermekeiknek Németországon való neveltetése s pap
jaikat is többnyire onnan hívták. E mellett az országnak oly részében 
lakván, a hol a föld nem adhatta meg számukra az élelmet, természe
tesen utalva voltak a kereskedésre és — megemlíthetjük — az iparra, 
habár az utóbbi nem vág annyira bele munkánk körébe, de felemlít
hetjük azért, mert az ipar készítményei is szolgáltak kereskedés 
tárgyául. Ugyanis Erdélyben: Brassóban, Magyarországon pedig a 
szt. gáliak és némethiek igen ügyesek lévén az esztergályozásban, 
kulacsok s egyébb fáedények készítésével foglalkoztak, melyek kiváló 
tárgyát képezték kivált az első kereskedésnek. Katona szerint „a 
szebeniek viaszöntéssel foglalkoztak s kiváltságot nyertek több király
tól az avval való kereskedésre.“ Ezeken kívül különösen kedvelt volt 
az arany- és ezüst-művesség, valamint találtattak tűcsinálók s réz
művesek is. Igaz, hogy a nyugati államok sokkal előbbre haladtak 
az iparban s ezen tárgyakkal kifelé kereskedést űzni nem lehetett, 
de az ország szükségletei leginkább ezekből fedeztetvén, a vele keres
kedők bizonyára széthordták a Kárpátok közül a reformátió magvait 
is. A külkereskedés tárgyait különösen nyers bőr, szarvasmarha, 
gabona s borok képezték, maguk a kereskedők pedig az erdélyi és 
szepesi szászok voltak leginkább. Gyakran megfordultak ezek áruikkal 
Bécsben, Krakkóban, Prágában, Yelenczében s Németország egyes 
városaiban, honnan a hitjavítást, fogékony keblekre találván náluk, 
— mert hiszen a szászok sohasem voltak barátai a papi uralomnak, 
miről bizonyságot tesz Engel, ki szerint 1437-ben Erdély számos 
városában az egyházi tilalmat megvetették — behozták.

Ha tehát meg is engedjük azt, hogy a Wittembergben tanult 
ifjak voltak első terjesztői hazánkban a hitjavításnak, azt a hirtelen 
elterjedést, a mint történt, egyenesen a szász kereskedőknek kell 
tulajdonítanunk.

Ezen kereskedők hozták be s árulták eleinte nyilvánosan Luther 
iratait, melyek Szebenben 1524-ben oly annyira elterjedtek, hogy 
midőn a reformátió elnyomására biztosok küldettek Erdélybe, egész 
halmazt gyűjtöttek össze s égettek meg a város piaczán. Azokat is, 
kik Németországból jöttek az evangélmi tanok hirdetésére, többnyire 
a kereskedők tartották fenn, s védték meg az üldözés ellen. A szebeni 
káptalan ugyanis igy ír az esztergomi érseknek: „a kalmárok vendég-
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stb.“ A hitehagyott alatt valószínűleg egy György nevű szerzetest 
ért, a mi azonban bizonyosan ki nem deríthető. Vagy máshol: „A 
lutheránusok Istent káromló tanaik miatt bálványozva tiszteltetnek 
a szebeni kalmároktól.“ A brassóiakról meg Illia András jezsuita 
oktató szól: „Coronensis catholicos sacerdotes in exilium ablegarunt.“ 
Hasonló szellemben működtek a felvidéki városok Lőcsével, Kassával 
együtt, valamint sok más város, melyek közül néhányat még meg
említek, mint olyanokat, a melyek szintén kereskedés utján jutottak 
az új hit birtokába. Ilyenek: Sopron, Kőszeg — borkereskedő városok, 
— Pozsony, Körmöcz, Beszterezebánya, Torda, Nagy-Enyed s mások.

Kevésbbé jelentékeny részt vettek a reformátio terjesztésében 
de mégis megemlíthetjük : Ferdinand király német katonái is. kikről 
azt állítja némely történetiró, hogy először választottak maguknak 
ev. papot s hallgattak protestáns istentiszteletet győri táborukban.

Ezzel eljutottunk munkánk befejezéséhez, kifejtvén azon körül
ményeket, okokat, melyek a hit javítást hazánkban részint előkészí
tették, részint terjedését elősegítették. Vegyük még ezekhez hozzá 
az országnak akkori politikai helyzetét, szánandó állapotát, ki lesz 
kerekítve a tárgy, be lesznek koronázva az okok.

Az ország helyzete a legszánandóbb, legnyomorúságosabb volt 
ez időben, mint a történet bizonyítja. „Régen el volt már e nyomo
rúság magva vetve, alig hanem akkor történt a vetés legbővebben, 
midőn az ország dicsősége magaslatán állott“ — mondja Horváth. A 
vegyes házból származó királyok alatt a főnemesség a legfélelmesebb 
oligarchiává változott, mely gazdagságával, hatalmával veszélyes lön 
magára a királyi hatalomra nézve is. Már Zsigmond küzdeni volt 
kénytelen vele, Mátyás szilárdságával egy időre békóba verte ugyan 
őket, de talán csak azért, hogy az útána következő királyok alatt, 
kiknek választásánál ez volt a jelszó : „Olyan király kell nekünk 
kit üstökénél fogva kezünkben tarthatunk“, annál jobban kitörjön 
dölyfük. E gyenge királyok alatt nem állott többé hatalmának 
semmi sem ellent, zsarolta a nemességet úgy, mint a népet. A nép 
ellenszegülése meg Ion törve a Dózsa féle lázadás leveretésével, de 
a nagyszámú nemességgel, mely most a királlyal szövetkezett közös 
érdekeik megvédésére, nem oly könnyű volt az elbánás, sőt előrelát
hatólag a nemesség győz e harczban, ha be nem következik azon 
idő, mely e borzasztó küzdelemnél is rettentőbb eredménynyel vég
ződött — a mohácsi szerencsétlen ütközet ideje. Ez megszakította 
egy időre a harczot, de talán ismét csak azért, hogy jobban össze
szedhesse haragját az oligarchia. S valóban az ellenkirályok alatt
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még rosszabb állapotok következnek, nem tekintenek többé sem 
isteni, sem emberi dologra, rablás, gyilkolás, esküszegés, törvény
szegés napi renden van, a mi mellett erkölcsről szólni természetesen 
nem is lehet.

Ily állapotban találta a reformátio az országot. Kérdjük, ki 
akadályozhatta meg annak terjedését, midőn, ha a király tiltotta el 
a nemességgel, az oligarchia állott ellene, vagy ha nem is állott 
ellene, nem vette foganatba, ha pedig az oligarchia s vele együtt a 
főpapság akart valamit, a nemesség és a nép daczból nem teljesítette 
azt. Vagy egyáltalán hogyan akadályozhatták volna meg annak ter
jedését a mohácsi vész után ? Elhullottak a főpapok, papok, fő
nemesek és nemesek, s elveszett az ország királya. Ki tehetett 
volna ily körülmények közt valamit ellene ? A pásztor nélkül való 
nyáj élén pedig ott voltak már az Úr igaz követői, kik lelkesült 
szavakkal hirdették az evangéliumot, vigasztalták a népet a rend
kívüli szerencsétlenségben s egy szebb jövő reményét csepegtették a 
hívőkbe, a remegő szivekbe. Megtanították a népet arra, miszerint a 
rossz erkölcsök rendesen maguk után vonják a büntetést s hogy 
mostani óriási szerencsétlenségök is annak kifolyásául tekinthető. Mi 
más is lett volna a mohácsi katasztrópha oka ? Ha a nemzetben meg 
van az összetartás, meg van az ősi erény, bátorság, bizonyára nem 
25,000 ember és Mohács alá a haza megmentésére s nem állt volna 
meg Zápolya Szeged alatt, várva a harcz kimenetelét. Véres intő
szózatul maradt fel a mohácsi csata emléke, óva a nemzetet az er
kölcsi sülyedéstől s ennek szülőjétől: a r o m l o t t  v a l l á s t ó l !

S valóban igy kell megítélnie minden józan gondolkodónak a 
középkori katholiczismust a maga erkölcstelenségével s az abból 
származott bajokat és veszedelmeket s ezért kell üdvözölnünk a 
protestantismust tisztító tanaival. Az elfogulatlan történetiró meg is 
teszi ezt, midőn így szól: „Ha látjuk, hogy ezen hitvallás akkor 
keletkezett, mikor a magyar nemzetre már a legnagyobb csapás ki 
volt mondva; ha tudjuk azon roppant szolgálatokat, melyeket e 
vallás (protestáns) hívei a magyar nemzetiségnek tettek : hajlandók 
leszünk mi is, — kik nem tartozunk e hívek közé — ama két ese
mény találkozásában e gondviselés művét lá tn i! “ (Szalay.)

A magyar biblia-fordítás.
Irta és a soproni thcol. önképzőkör által rendezett reformátiói emlék-ünnepen 

felolvasta: P r ö h l e  H e n r i k .
„Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét, ámbár 

napja múl.“. . , Nagy költőnk ezen szavai jutnak eszünkbe, ha azon



férfiakra gondolunk, kik a mennyei igét milliók számára hozzá
férhetővé tették, kik megnyitották szegény és gazdag, művelt és 
műveletlen számára azt a forrást, melyből életnek vize csörgedez a 
halandók számára mindenkoron?

Háromszáz éve immár, hogy kezünkben van a teljes magyar 
szentirás s ime három hosszú század vérzivatarja után még él az 
emlékezet, mely nem borit fátyolt nagy jóltevőjére, hanem ihlett 
művész kezétől közénk varázsoltatja képét, biztatóul, lelkesítőül 
nekünk s maradékainknak. Hisz' alig hangzott el még az ünnep zaja, 
mely Károli emléke köré gyűjtötte szép hazánk legtávolabbi tájairól 
a protestánsokat, s kinek nem töltené el szivét édes örömmel 
egyházunk ezen lelkesítő ünnepe?

Ma e csendes, szerény kört a reformátió nagy napjának meg
ünneplése hozta össze. . . Nagy nap valóban! De jelentősége aligha 
vált volna oly messzekihatóvá, ha Luther a bontó munkásság teréről 
az áldásos építés terére nem lép, — ha megelégszik a 95. tétel ki- 
szegezésével s nem adja honfitársai kezébe a szentirást azon a nyelven, 
melyen gyermekkori első imájukat elgagyogták. — A nagy reformátor 
lángszavára nálunk is csakhamar lobbot vetett a lappangó szikra; 
de az evangéliom mindamellett nem lehetett volna oly jótékony 
balzsamir a mohácsi vész következtében szinte halálra vált nemzetünk 
sebeire, ha azon férfiak, kik a mester lábainál messze, idegen földön 
megtanultak az új hitért lelkesülni, nem ismerték volna szent köteles
ségüknek, hogy a vett áldást szenvedő testvéreikkel is meg ne 
oszszák. A reformátió-feltárta új világ már ott lebegett a sokaság 
szemei előtt is, bár csak homályos ködbe burkolva. . . .

Ez a czél dobogtatta biblia-fordítóink szivét s a hitújítás nagy 
harezosa mellett bizonyára méltó emlékezet illeti meg azokat, kik e 
nemes czél megvalósítására törekedtek s talán ezen mi csendes 
ünnepünk legmegfelelőbb lesz azon önzetlen munkásokhoz, kik vissza
vonulva a világ zajától, csendes magányban végezték áldásos művöket.

Már a mohácsi vész előtti időből is maradtak ugyan ránk egyes 
töredékek szent könyvünk fordításából, de igazán a nemzet, a nép

„Ámde mit ér e szép világba nézni, 
Ha az igét nem érti meg a nép? 
Mit ér, ha csak a szomjúságot érzi. 
Ha keble olthatatlan lánggal ég?! 
Vezetni kell hős éltető mezőre,
Hol nyújtanak italt az angyalok,
Hol a jövő sugárral van beszőve 
S a lélek boldogan elandalog.“
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tulajdonává csak a protestantismus befolyása alatt vált a biblia. És 
ezen nem is csodálkozhatunk; hiszen a középkor egyháza egyedül 
magának tartotta fenn azt a kulcsot, mely az isteni titkok e szent
helyébe utat nyitott s a nép előtt mindenkor gondosan elzárta. — A 
XY. századból a ferencziek-bibliájának töredékét őrzi a bécsi császári 
és a müncheni királyi könyvtár, mint a legrégibb magyar fordítási 
kísérletet. Zsigmond alatt keletkezett ez s szerzői jóformán Tamás 
és Bálint nevő Ferencz-rendbeli szerzetesek, kik a hussiták üldözése 
elől voltak kénytelenek Kaminecből Moldvába menekülni. — Mátyás 
király idejéből szintén van egy az előbbinél kevésbbé avult nyelvű 
s nem oly nehézkes töredékünk a Yulgata fordításából, melyet a 
hagyomány a híres pálos szerzetesnek, Bátori Lászlónak tulajdonít.

A mohácsi csata után nálunk is mindinkább terjedő hitújítás 
termékenyítőleg hatott biblia-fordításunk ügyére s ekkor már jelen
tékenyebb próbálkozásokkal is találkozunk. Ekkor is még eleinte a 
biblia hivatalos latin fordítását, a Vulgatát magyarították Komjáthi 
Benedek, kitől Pál apostol levelei ismeretesek, és Pesti Mizsér Gábor, 
ki erkölcsi meséi mellett főleg a négy evangélium fordításával irta be 
nevét irodalmunk történetébe. — Az igazán protestáns szellemű fordí
tások sorát a tiszteletreméltó Erdősi vagy latinosán Silvester János 
nyitotta meg Ujtestamentomával, mely a buzgó Nádasdy Ferencz 
birtokán és védelme alatt jelent meg a Sárvár mellett feküdt Uj- 
szigeten 1541-ben. Silvester János viszontagságos életét teljesen a 
protestáns eszmének és nem2eti irodalmunk fellendülésének szentelte 
s a legmélyebb hála foglalja el szivét Isten iránt, midőn Uj- 
testamentomát e szavakkal bocsátja útnak :

„A ki zsidóul és görögül és végre diákul
Szól vala régen, szól neked itt magyarul:
Minden népnek az ű nyelvén, hogy minden az Isten
Törvényinn íljen, minden imádja nevít.“ . . .

Hogy mindenki édes anya-nyelvén önthesse ki lelkét mennyei 
atyja előtt s ne legyen immár a földi közbenjárókra utalva, ez volt 
a czélja Benczédí Székely Istvánnak is, midőn az ó-kor fejedelmi 
lantosának hangjaival a magyarnak lelkét is rezgésbe kívánta hozni. 
De az ő zsoltárai, valamint a kegyes és fáradhatatlan fleltainak 
s a nagynevű debreceni papnak, Melius Péternek fordítás-munkája 
mind csak kísérletek maradtak; . . . a czél elérése Károli Gáspár 
teljes magyar szentirásának volt fentartva. így bár az említett 
férfiakat is egyházunk méltó harczosai közé sorolja is az utódok 
kegyelete a buzgó törekvésért, mely őket vezette: mindazáltal a leg
mélyebb hála tömjéné mindenesetre Károlit illeti meg, ki nemcsak
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kitűzte maga elé a nemes ezélt, hanem meg is valósította hitsorsosai 
és honfitársai javára.

Ha semmi egyebet nem tudnánk is róla — pedig bizony az idd 
meglehetős szűk marokkal nyújtja az adatokat — maga ez elég volna 
arra, hogy örökké felejthetetlen legyen előttünk. A szabadságszeret«» 
Szatmármegye dajkálta e férfiút, német földön szitt éltető levegőt s 
hazatérve a költői vidékű Gönez faluban munkálkodott csendesen, de 
áldásosán hívei érdekében. A szelíd lelkű s a protestáns eszmékért 
lángoló gönezi prédikátor és kassavölgyi esperes bizonyára korán 
foglalkozott a biblia fordításának eszméjével. Erezte, tudta e feladat 
nehézségét, de azért el nem csüggedt, hanem a mi rajta múlt, mindazt 
megtette, hogy a szentirás eredeti nyelveiben kellő jártasságra tegyen 
szert. Azonban bármennyire felkészülve fogott is a szándékának 
véghezviteléhez, nem bizakodott el, sőt inkább váltig azt erősítette, 
hogy erőtelen a nagy munka sikeres elvégzésére. Nem egyszer lehetett 
tőle hallani, hogy elődei, kik a feladat megoldását megkísértették, 
sokkal inkább megfelelhettek volna neki tehetségükkel; majd keserű 
szemrehányással illeti a nemzetet királyával és főembereivel együtt, 
mely Heltai és Melius nagyratörő terveinek oly hálátlanul szárnyát 
szegé. De mit lehetne várni oly fejedelmektől, kik „még arra se 
viselnek gondot, hogy a magyar nemzetségnek sok szép nagy dolgai
nak vagy cselekedeteinek históriáját megiratták volna“ — szól Károli 
méltó kifakadásában.

A mi elődeinek nem sikerült, azt ő derék pártfogók segítsége 
mellett végrehajtotta. A munkát, fáradságot nem restelte; mint maga 
mondja: „Isten nevét segítségül híván, jámbor, tudós atyafiakkal, kik 
nekem a munkában segítségül voltak, meg nem szűntem, mígnem 
véghez vittem a bibliának egészen való megfordítását, melyben 
munkálkodtam közel három esztendeig nagy fáradsággal testi töre- 
delemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én egy szempillantásig 
is ezt a munkát el nem untam, hanem nagy serénységgel és nagy 
szeretettel munkálódtam, mígnem elvégeztem.“ — Sajnos, hogy azon 
jámbor és tudós atyafiak közül, kikről Károli említést tesz, csak az 
egy Pelei Jánosnak, a jeles gönezi tanítónak nevét őrizte meg 
számunkra a történet. Szerénységük nem engedé, hogy megneveztessék 
magukat s ha más adatok kezünkre nem járnak, még azt sem tudnék, 
kik voltak azok a kegyeslelkű főurak, kik a magyar teljes szentirás 
megjelenését anyagilag biztosították, kik Károli intésére leszállottak 
váraik fényes termeiből s belátták, hogy nemcsak az aezélkard, nem 
is a vakító arany nyit utat a valódi nagyság pálma-övezte magaslatá

ig
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hoz, hanem az égi kéz nyújtotta lelki fegyver, mely előtt oszlik a 
földiség homálya s egy szebb hazában Isten képe int felé. . . .

E lelkes pártfogók között első helyen áll Bátori István, kinek 
birtokán, a hadak utjától félreeső csendes Vizsolyban nyomatják 
Károli fordítását, melynek érdekében nem kiméit semmi költséget 
sem maga Bátori, sem pedig neje, Homonnai Drugeth Fruzina; méltán 
csatlakozik hozzájuk a vitéz Rákóczy Zsigmond s Mágócsi István . . .  
mindmegannyi tündöklő név sokat küzdött egyházunk s megpróbált 
nemzetünk változatos történetében egyaránt.

Oh nagy férfiak, kik három század múlva is ott virrasz
tótok őrszellemeink között, tekintsetek le ránk, győződjetek meg, 
miként nemes szívlángotok szent áldozatra kész buzgalmatok nem 
vala hiában való! . . . Hiszen él még késő utódaitokban a hála, mely 
dicsőt, nagyot megbecsülni kész.

Az 1580. év elején végre kikerült a szent írás a sajtó alól s 
Károli hálával eltelve írja elüljáró beszédében: „Szabad mindennek 
az Isten házába ajándékot vinni; egyebek vigyenek aranyt, ezüstöt, 
drágaköveket; én azt viszem, a mit vihetek, tudniillik m a g y a r  
n y e l v e n  a z  e g é s z  b i b l i á t . “ S ime az ajándék kedves volt az 
Úr előtt, mert máig is legfőbb ékessége oltárának.

De a hű pásztor, ki oly páratlan odaadással vezette nyáját, 
nemsokára kiejté kezéből a pásztorbotot s a fáradságot nem ismerő 
munkásnak is csendes boldog nyugalomra kellett végre térnie. Nyu
godt szívvel hagyta el ezt a földi honát, mert legforrób vágyát telje
sülni látta; meghallgatta az ég az „istenes vén ember“ kérését, hogy 
csak addig éltesse az Úr, mig bibliáját kibocsáthatja, akkor kész lesz 
meghalni s Krisztushoz költözni.

Két évig élt még Károli művének kiadása után s 1592-ben 
Simeonként hunyt el.

Hosszas volna itt művének sorsát csak vázolnunk is. Egymást 
érték a következő időben a Károli-biblia kiadásai a külföldön is, meg 
— bár az üldözések miatt gyérebben — hazánkban is. Nem bírta 
megemészteni a máglya-láng, melyre a kegyetlen vakbuzgóság nem 
egyszer rakatta rá. Lássuk azért inkább, mi tette Károli fordítását 
oly nagy nevezetességűvé, mely egészben véve mai nap is ugyanaz, 
mint mikor a vizsolyi sajtót elhagyta.

Igaz, hogy Károli és munkasársai előtt tisztán a vallási szem
pont lebegett s arra, hogy a magyar biblia mily fontos nemzeti mis
siót fog teljesíteni, nem is gondoltak, de azért nem volna helyén, ha 
erről megfeledkeznénk. Nem korszak-alkotó nagy munka a Károli- 
fordítása, mint Lutheré, nem is mutat rá irodalmunk története mint
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magyar nyelvünk egyik kimagasló remek alkotására, a hogy a német 
máig is csodálva tekinti bibliáját: de arra, hogy a magyar magyar 
legyen, — habozás nélkül elmondhatjuk — semmiféle irodalmi ter
mékünk oly nagy befolyással nem volt. A hova ez a biblia került, 
ott hatalmasan lobogott a nemzeti öntudat büszke lángja mindenha, 
mely szétrombolta az önkény-kovácsolta rabbili nőseket. Hiszen ez
időtől fogva a nemzeti s vallási szabadságért való küzdelem mindenkor 
karöltve jár. Bocskay, R ákóczy és B eth len  zászlaján a politikai 
jelszó mellett ott díszük a vallási is, és valóban, ha a Protestantis
mus nem táplálja a nemzeti érzület Vesta tíizét, bizony bizony aligha 
nem teljesül Koloniosnak vérlázító arczátlansággal bevallott szándéka, 
hogy hazánkat először pusztává, aztán katholikussá s végre németté 
teendi. De hála Istennek a vészt jósló terv nem sikerült; — „él 
magyar, áll Buda még!a Hogy pedig a protestantismust illeti mega 
történelem elismerése, azt a pártatlan történetírónak eszébe nem jut 
tagadni. Szent írás nélkül azonban a protestantismus soha e magas 
hivatásának megfelelni nem bírt volna.

Ha Károli bibliájáról, mint tisztán irodalmi műről akarunk 
ítéletet mondani, úgy bizonyára el kell ismernünk, hogy korának 
kétségkívül egyik legbecsesebb emléke s csak sajnálnunk kell, hogy 
nyelvészeink még eddig nem tették behatóbb tanulmány tárgyává, 
valamint legnagyobb Íróink sem tagadják, azon kenetes nyelvnek, 
melyet magyar bibliánkban találhatunk, sokat köszönhetnek.

Bármily fontos is azonban a vizsolyi biblia történeti s irodalmi 
szempontból, mindenekelőtt nekünk kell egyik legdrágább kincsünk
nek tartani. Hitünk forrása ez, melyből bármikor szabadon merít
hetünk ; legszebb emlékünk, melyet a nehéz harezok s létünket már- 
már végmegsemmisüléssel fenyegető múltúnkból épen megőrizhet
tünk, — megőrizhettük pedig, mint azon összetartozás kötelékét, 
mely református testvéreinkhez fűz bennünket.

Vajha nem messze volna már az az idő, midőn, elválhatlanul 
egyesítené ezt a két együtt épült, együtt szenvedett, együtt diadal
maskodott egyházat! Vajha e szebb időnek hajnalhasadását jelentené 
az, hogy mindkét egyház érdemes fiai válvetett erővel dolgoznak a 
Károli bibliájának átvizsgálásán s az a tény, hogy megosztott öröm
mel, párosult lelkesedéssel, áldoztunk a közel múltban Göncz oltárán.

Tartsuk meg ezt a lelkesedést továbbra is s akkor bizton 
remélhetjük, hogy a szépen derengő hajnalra nemsokára áldott nap
világ következik, melynek fényében phoenixként megújult erővel 
indúlnak nehéz, de nemes munkájukra a kibékült testvérek.

6*
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Mózes.
Irta : R á j t e r  J á n o s .

(Folytatás.)

Mózes születése még II. Ramzesz uralkodásának idejébe esik, a 
zsidókra nézve a leg válságosabb időbe. Tisztelettel hajolunk meg az 
isteni gondviselés előtt, a mely nem engedte őt elveszni, hanem azt 
eszközölte, hogy épen azok, a kik romlására törtek, az ő neveiéivé, 
jóltevőivé s leendő nagyságának előkészítőivé lettek. Magának a 
hatalmas Faraónak édes leánya az (Merris vagy Thermutisz), a ki 
megtalálván a kitett gyermeket, az ott setenkedő kis Mirjamot meg
bízza, hogy szerezzen dajkát a gyenge gyermek számára, s Mirjam a 
gyermek tulajdon édes anyját hívja el; igy került vissza Mózes az 
anya védőszárnyai alá.

Ennyit tudunk Mózes gyermekkoráról. Homályba van az bur
kolva, egészen úgy mint Jézus gyermekkora, a kit egyszerre csak 
ott találunk a templomban, a hol „ül vala a doktorok közt és 
hallgatja és kérdezi vala őket.“ *) Meg kell elégednünk azzal, a mit 
a szentirás mond, t. i. „fölnövekedék pedig a gyermek és édes anyja 
vivé azt a Faraó leányának és fia gyanánt tartja vala azt és nevezi 
azt Mózesnek.“ 2) A kis üldözött zsidógyermek egy királyleánynak 
fogadott gyermeke lesz. Mily óriási változás! Gyermekkorában hozzá 
kellett szoknia a nélkülözésekhez, azon gondolathoz: üldözött nép 
gyermeke vagy, vajha mi lesz belőled? S lett dédelgetett udvaroncz. 
Szüleitől elsajátította a gyiilölséget üldözői irányában, látta népének 
sanyargattatásait s ime most minő ellenkező helyzetbe jutott! Az 
üldöző jót tesz vele, az üldözöttek sarjával. Abba a helyzetbe jutott, 
hogy ő maga is bántatlanúl súlyosbíthatná népe sorsát, hogy meg
vetést éreztethetne népével, de ő az ellenkezőt teszi.

A zsidók úgy mint most, valószínűleg már akkor is igen jól 
értettek ahhoz, hogy gyermekeikbe belecsepegtessék a nemzeti érzüle
tet. így történt Mózessel is. Elsajátította népe szokásait, erkölcseit s 
vallását „izraeliták közt izraelitává vált, ámbár arra volt hivatva,

*) Lukács evang. II. 46. — 2) II. Mózes. II. 10.



hogy egykoron a királyi udvarban éljen.“ ) S épen ez a körülmény, 
hogy Mózes majd udvari emberré lesz, ösztönözhette szüleit arra, 
hogy úgy neveljék a fiút, hogy majd egykor — tekintve jövendő 
nagy hatalmát — népének jóltevőjévé váljék. Hogy csakugyan azzá 
akar lenni, azt mutatja mindjárt első fellépése: „lön pedig azon 
napokban, mikor Mózes felnövekedett volna, kiméne az ő atyafiaihoz, 
és látá sanyarúságukat, látá azt is, hogy egy egyptombeli ember 
verne egy zsidó férfiút az ő atyafiai közöl. És mikor kétfelé tekintett 
volna és látta volna, hogy senki nem volna ott, megölé az egyptombeli 
embert és elrejté azt a homokban.“ 4)

Itt tűnik elő Mózes első jellemvonása, az igazságszeretet, de 
egyúttal a fajszeretet is. Nem vakbuzgóság vezette őt, hanem higgad
tan meggondolta azt, a mit tenni akart, mert „kétfelé tekintett“ és 
csak midőn látta, „hogy senki nem volna ott,“ ölte meg népének 
ellenségét. Kicsillámlik itt azon szándéka is. hogy a nép élére akar 
állani és azt megszabadítani, mert elásta áldozatát, hogy senki meg 
ne tudja tettét. Még nem érkezett el azonban az idő a szabadításra, 
mert a nép még félreismeri Mózest, nem látnak benne mást. mint 
izgága embert, a ki népe romlására tör. Erre engednek következtetni 
azon férfiú szavai, a kit Mózes gáncsol, mert saját nemzetségbelijével 
versengett: „kicsoda tett tégedet fejedelemmé és bíróvá mi rajtunk? 
Avagy meg akarsz-e engemet is ölni, a mint megöléd az egyptombeli 
embert ?“ )

Egyáltalában nehéz próbaidő volt Mózesre nézve a tartózkodás 
a királyi udvarban, de valamint a tűz megtisztítja az aranyat, úgy 
az ember jellemét a próbáltatások fejlesztik, nemesítik s tökéletesbítik. 
Így volt ez Mózes jellemével is. A megpróbáltatások csak nemesítő 
hatással voltak rája, nem nyelte el őt a buja egyptomi udvari élet. 
Nem érezhette magát jól a királyi udvarban már azért sem, mivel ő. 
az egyenesszivíí férfiú, nem akart mindig tiszteletet s hódolatot 
színlelni a király s a többi udvari népség előtt, s igy nem fogunk 
csodálkozni azon, hogy „hit által nem akart Mózes, midőn felnöve
kedett, Farao leánya fiának hivattatni, mivel inkább választotta az 
Isten népével való együttnyomorgatást, mint ideigtartó bíínélvezést; 
nagyobb gazdagságnak tartván Egyptom kincseinél a Krisztus gyalá
zatát, mivel a megjutalmaztatásra nézett.“ ü) Ebből látjuk Mózes 
jellemének nemességét. Nem törekszik nagyságára, nem akar oly 
magas polczra eljutni, a milyenre József eljutott, hanem inkább *)

*) Niemeyer: ('harak. <1. Bibel. Ili. k. 2»}. 1. — 4) II. Mózes. II. 11. 12. — 
6) II. Mózes. II. 14. -  a) Héb. levél. XI. 24—26.
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szenved népével együtt. Nem szabad ezt félénkségnek mondanunk, 
hanem tiszta, moesoktalan jellemének kell tulajdonítanunk.

Hogy mi történt Mózessel az egyptomi ember meggyilkolása 
után, arról a szentirás ismét csak hézagos tudósítást nyújt. Csak 
annyit tudunk, hogy a pusztába menekült, hogy Zethro leányát, 
Czippórát nőül vette s igy mintegy 40 esztendeig a pusztában élt. 
Lemondott minden nagyúri kegyelemről és egyszerű pásztor módjára 
élt, de többet tapasztalt itt, mint a mennyit az egyptomiak papjaitól 
egész életében tanulhatott volna. Mig Egyptomban a theoriával 
ismerkedett meg, addig itt a praxist, a gyakorlati életet tanulta 
ismerni. Megismerte a puszta titkait, a melyekre oly nagy szüksége 
volt, ha tervét keresztül akarta vinni s a melyek nem egyszer 
mentették meg kellemetlenségtől, sőt veszélytől.

(Folytatása következik).

á K

A jövő század eszménye egy sociálphilosophiai regényben.
Irta : S c h ö p f  l i n  A l a d á r .

Napjainkban a legtöbbször hallott s az egész világot leginkább 
foglalkoztató kérdés a soc iá l i s  kérdés, melyet a tőke és a munka 
közti napról-napra növekvő ellentét szült s melynek czélja ép ez 
ellentét kiegyenlítése. Minket, kik nem érezzük oly mélyen ez ellen
tétet, közvetlenül nem érhetnek ez ellentét következményei. Iparunk 
fejlődése még messze van attól, hogy ez ellentét a maga teljességében 
kifejlődjék; ha a socialismus fel is üti néha itt-ott hydrafejét, ha a 
kedélyeket fel is izgatja néha a nyomorban sinylő munkás nép zavar
gása, rövid idő múlva lecsendesül minden s a munka folyik tovább 
szokott medrében. Ennek oka épen az, hogy ipari állapotainkból 
folyólag az egyes zavargások szülőoka nem a sociális eszme, nem 
ama szükség érzete, hogy a dolgok folyamán változtatni kell, hanem 
egyes bujtogatók csábitó fordulatot Ígérő lázitásai. Az ok természet - 
ellenes, tehát okozata: a zavargások sem lehetnek oly fontosságúak, 
mint a nyugati, iparilag fejlettebb országokban s csakhamar le is 
lohadnak.

És mégis, tagadhatatlan, hogy mi is a legnagyobb érdeklődéssel 
foglalkozunk avval a mozgalommal, mely rettegésben tartja a nyugat 
iparállamait, avval a kérdéssel, melyet hiában igyekeztek megoldani
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mindeddig, mely megdöntötte századunk legnagyobb államférfiét, ki 
vele daczolni merészkedett. Érdeklődünk iránta, mert érezzük nagy 
fontosságát, mert bárki is láthatja, hogy e folyton hatalmasabbá váló 
áramlat utóbb is döntő befolyással lesz az emberiség fejlődésére.

Akárki, a ki csak egy kissé gondolkodott e tárgyról, belátja, hogy 
a sociális kérdés mind égetőbbé, mind aggasztóbbá válik, hogy magától 
el nem alszik soha, hogy aligha van már messze az idő, melyben el 
fog dőlni vagy jobbra, vagy balra. I)e az is tény, hogy eldönteni 
nem a munkásoktól használt, semmiesetre sem helyeselhető eszközök 
fogják, hanem a világ természetszerű fejlődése.

Ily nagyérdekíí kérdés természetes, hogy egész irodalmat szült, 
mely pro et contra százszor is megvitatta jogosultságát s fontosságát, 
de a megoldásnak igazi útját nem jelölte ki egy sem, a mint azt 
most még kijelölni lehetetlen is. Ez megmarad a jövő számára. Az 
ily müvek, ha l>első értékük megéri, épen korszerűségüknél fogva 
igen nagy érdekkel bírnak s rendesen nagy olvasóközönségük is van. 
De olyan alig hiszem, hogy csak egynek is volna, mint az amerikai 
B ellam y Eduárd művének, mely a sociális viszonyok rendezését a 
közel jövőbe helyezi s élénkbe állítja egy nagy hypotbesisben a jövő 
század sociális viszonyait, a mint az ő fantáziája azokat megalkotta, 
szemben századunk kóros állapotjaival.*)

Bellamy egy fantasztikus regény alakjában tárja elénk eszméit. 
Művének hőse West Julián, ki gyakori álmatlanságban szenvedvén, 
egy kuruzslóval magnetikus álomba szokta magát ringattatni. Egy 
ilyen alkalommal úgy elalszik, hogy csak a 20-ik században ébred 
fel egy dr. Leete nevű orvosnál, ki őt kertjében egy ásatás alkalmával 
találta meg. Ettől a dr. Leetétől aztán megtudja, hogy épen száz 
évig aludt s most egy számára egész idegen világban van. Dr. Eeete 
rövid idő alatt megismerteti a 20. század viszonyaival s ő annyira 
beléjük szokik, hogy beleszeret szives házigazdájának leányába s 
nőül is veszi. E mese keretében ismerkedünk meg aztán a 20. század 
intézményeivel s az óriási haladással, melyet ez a világ száz év 
alatt tett.

Lássuk tehát e sociális változásokat.
— Már időnkben is látjuk, hogy a tőke mind kevesebb és keve

sebb kézben pontosul össze.
Előbb — s nem is oly igen rég — az ipart épúgy, mint a kereske

dést számtalan kisiparos és kiskereskedő képviselte. Napjainkban azon-

*) Bellamy angol nyelvű müvének német fordítását lásd a Reclam-féle kiadású 
„Universal-Bibliothek“-ben „Ein Rückblick aus dem Jahre 2000“ stb. czimmel. Ma
gyarra fordítva, tudtommal nincs Sch. A.



ban, a kisipart és a kiskereskedést mindinkább leszorítják és több ágban 
már csaknem teljesen le is szorították a térről a gyárak, melyek több 
tőkével rendelkeznek, tehát többet s olcsóbban is termelhetnek. Ép ezért 
előbb a munkaadó s munkás közt nem volt oly nagy a különbség, 
hiszen a munkás, ha összeszedett egy kis tőkét, maga is munkaadóvá 
lehetett. Most azonban a gyárak óriási rendszerében az egyes munkás 
tökéletesen elvesztette fontosságát, a nagy vállalatokkal szemben 
teljesen erőtelen s egyszersmind el van zárva attól, hogy maga is ön
állóvá, vagyis munkaadóvá váljék. Ez természetszerűen a munkásokat 
saját érdekük szempontjából az egyesülésre utalja, mert ha az egyes 
munkás egymagában tehetetlen is a tőkével szemben, az e g y e s ü l t  
munkások összessége már hatalmas ellenfél.

A hatalmukat elvesztett egyes munkások tehát egyesülnek, hogy 
jogaikat a munkaadókkal szemben megvédhessék. Ez pedig nem 
egyéb, mint a tőke concentrálása elleni törekvés, mely a socialisták 
elkeseredett küzdelmében nyilvánul.

Mindazonáltal — Bellamy szerint — a tőke s termelés concen
trálása kérlelhetlenűl fog haladni tovább. A kisipar, kiskereskedés 
lehetetlenné lesz téve, munkás nagy tőke nélkül nem önállósithatja 
magát.

A város árucsarnoka tönkre teszi vidéki konkurrenseit, úgy 
hogy nagy területek egész ipara s kereskedése egy óriási üzletben 
egyesült, melytől az előbb önálló kisebb kereskedők s iparosok két
szeresen függenek: mint hivatalnokai és mint részvényesei.

A nép, a munkásvilág a legnagyobb erőfeszitéssel szegül ellene 
e centralizatiónak, de hiába, ez csak folyik tovább, a tőke mind keve
sebb s kevesebb kézben egyesül, mig végre az egész tőke, az egész 
ipar, az egész kereskedés, az egész termelés, szóval az egész üzleti 
élet egy kézben pontosul össze: a nemzet  kezében.

Ezáltal aztán, mivel a tőke több senkinek sem felelős testület 
kezéből egy kézbe: a nemzet kezébe ment át, ez utóbbi természetesen 
a közjó emelésére használja az fel. Vagy más szóval: a mig eddig a 
többfelé osztott tőkét több testület kezelte, addig ez a 20. század 
legelején egy testületnek vált tulajdonává, mely aztán, mivel részes 
volt benne a nemzet minden tagja, az egész nemzetet képviselte s igy 
az egész nemzetnek, tehát ezen belül minden egyesnek is, csak javán 
munkál. így aztán az ipar és kereskedelem teljesen ny i l vános sá  
vált, a mi eddig sohse volt meg.

Ez az a forradalmi átalakulás, mit Bellamy remél és jósol. 
Szerinte mindez egész magától, természetes fejlődés utján fog megtör
ténni, mert akkorra az emberiség majd megérik ez eszme befogadására.
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Ez a vázlat, — mely c9ak buzdítás akar lenni a mii elöl vasa* 
sara — ha czélomat nem tévesztettem el egészen, maga is mutatja 
a hypothesis jó és rósz oldalait.

Kétségtelen tény, hogy korunkban valósággal tapasztalható a 
tőke concent rá 1 ód ása s ez a tény szükségkép felébreszti azt a gondo
latot, hogy ha ez össpontositás tovább halad oly léptekkel, mint eddig, 
az egy kézben való egyesülésig fog vezetni. Hogy ez meglesz-e, az a 
jövő kérdése.

Bellamy számítása tehát nem egészen helytelen. De egyre nem 
számított: az egyes ember individualitására, mely — legalább néze
tem szerint — lehetetlenné teszi e hypothesis létrejöttét úgy. a mint 
azt Bellamy hiszi. Ha a dolgok a saját természetes medrükben foly
nának tovább a nélkül, hogy fejlődésüket bármi is zavarná, még meg
lehetne, — de lesz, a mi ennek útjában fog állani: az emberi szen
vedélyek. Én legalább első pillanatra csábítónak, sőt nagyrészt hihe
tőnek is találtam szerzőnk számítását, melynek logikája igen szép. 
szinte magával ragad, de hosszabb átgondolás utján természetellenes
nek tűnt fel előttem. Hiszen ez a számítás tökéletesen beigazolná a 
természeti determinál izmust, mely az embert egészen a külső viszo
nyoktól, a fejlődő természet jelenségeitől teszi függővé!

Hát elhigyjiik, igaznak tartsuk e tant, mikor az emberi akarat 
s elhatározás szabadságának annyi példáját láthatjuk?— Hogy e két 
irány közül melyiknek van jogosultsága, azt most nem feladatom 
vitatni, de részemről az elsőt elfogadni semmiesetre sem vagyok haj
landó.

Nézzük most, hogy miként van berendezve államilag s társa
dalmilag Bellamy jövő százada.

A főelv ebben: nem tűrni semmiféle munkátlanságot. Minden 
ember, már születésénél fogva a nemzetnek tagja s mint ilyen, köte
lezve van a munkára. A munka kezdődik az ember 21. s végződik 45. 
évével. Mindenki huszonegy éves koráig részesül nevelésben s negyvenöt 
éves korában vonulhat nyugalomba. — Hogy a munkának mely ágát 
válaszsza, azt kinek-kinek szabadságában áll eldönteni tehetségei s 
hajlamai szerint. Hogy azonban e mellett egyes munka-ágak ne legye
nek túltömöttek a többinek rovására, mindegyik munkának kölcsö
nöznek bizonyos vonzóerőt. A terhesebb munkánál a napi munkaidő 
rövidebb, a könnyebbnél meg hosszabb.

E mellett az általános munkakötelezettség mellett aztán termé
szetes, hogy az emberek közt nincs különbség társadalmi állás, rang 
tekintetében. Mindenki egyenlő nevelésben részesül, mindenkinek egyen
lően jut ki a része az ország terményeiből, mindenki a nemzettől köz-
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vétlenül bőven el van látva minden szükségessel, a munka egyik 
neme ép oly tiszteletre méltó, mint a másik; mi lenne tehát különb
ség az egyes emberek közt?

Az életmód a boldog században a következő: Minden egyes pol
gár kap egy jegyet, melyre rá van jegyezve, hogy mennyi az ő része 
az ország terményeiből s ha valamire szüksége van, elmegy a „köz
ponti árucsarnok-“ba (ha szabad ez elnevezést használnom) ott kike
resi azt, a mire szüksége van s hiteljegyének terhére bejegyezteti, a 
mit vett. Ez tehát a lehető legegyszerűbb.

Hogy mégis — tekintve azt, hogy az anyagi javakból mindenki 
egyenlően részesül — legyen, a mi az egyest buzgóságra, serénységre 
sarkalja, vannak egyes kitüntető fokozatok, melyeket kiki a saját 
érdemeinél fogva nyerhet el. Azonkivűl a munka egyöntetű vezetése is 
megkívánja a különböző fokozatokat, melyek olyasfélekép vannak 
berendezve, mint a mi hadseregeinknél, a káplártól a generálisig. Az 
állam vezetője pedig — mint a nemzet legérdemesbje — indirekt 
szavazat utján nyeri el méltóságát.

E különböző fokozatok azonban nem zavarják meg az egyesek tá r
sadalmi egyenlőségét.

Tudományos pályára csak az léphet, a ki erre kiváló képességet 
mutat s ez elejét veszi annak, hogy valaki tán csakhogy a testi munka 
fáradalmaitól megszabaduljon, válaszszon ilyen pályát. Ép ezért min
denki, a ki tudományos pályán működik, kiváló szakférfiú.

Az általános munkakötelezettség alól nincs kivéve a nő sem, 
de annak munkája olyan, mely nem áll ellentétben női természetével. 
Ez lehetséges azért, mert a nő a háztartás gondjai alól ment, mindezt, 
nyilvánosan végzik el. Csak a szülés s a csecsemő ápolása vonja ki 
a nőt a munkából, de ennek végeztével köteles ismét beállani.

A nevelés is egészen nyilvános és nemcsak mindenkire nézve hozzá
férhető, hanem kötelező is. A nevelési rendszer alapja Bellamy saját 
szavai szerint e három dolog. :

„1. mindenkinek joga a magasabb miveltségre 2. a polgártársak 
joga, hogy társuk hozzájuk hasonló legyen, hogy élvezhessék társa
ságát és 3. a jövő nemzedék joga, hogy szülői miveitek és magasabb 
felfogásra képesek legyenek.“ Ennél fogva az iskolákban a legnagyobb 
lelkiismeretességgel oltják bele a növendékbe a miveltséget, nem 
feledkezve meg e mellett a testi fejlesztésről sem.

Az egyes nemzetek közt a legnagyobb béke uralkodik, ügyeiket 
egymás közt békésen intézik el. Erre való a nemzetközi kongresszus. 
Nincs tehát semmi szükség hadseregre sem, a mi óriási költségek alól 
menti fel az államot.



Az erkölcsiaég e társadalomban a lehető legjobb Hőntettek. 
betörések, lopások nem fordulnak elő, hiszen megszűnt a nyomor, 
a pénzvágy s minden ilyes ok, mely ezeknek a mi korunkban 
szülője.

A világ ily óriási szellemi és anyagi fejlettsége mellett az iro
dalom. a költészet, a tudomány, nemkülönben a képzőművészetek is 
hallatlanul virágzanak, evvel is szaporítva az ember élvezeteit.

Bellamy beleszőtt művél>e egy 20. századbeli prédikáeziót is. 
melyet hőse telephonon által hallgat meg. E — különben igen szép — 
prédikáezió a 19. század viszonyainak sanyaruságát tárja elénk szem
ben a 2000-ik év boldogságával s felhozza a 19. század soeiális bajá
nak okait.

Ebből is látható, hogy szerzőnk rendszere igen szép volna — 
ha kivihető volna, de — legalább a maga teljességében — aligha 
fog *gy kiegyenlítődni a soeiális ellentét. A Be!lamy-féle munka- 
rendszer egy nagy gép, melynek minden egyén egy-egy apró kereke, 
— de melyben nincs számba véve az. hogy minden egyes embernek 
megvannak a maga individuális sajátságai, melyek minduntalan zavart 
hoznának a nagy gépezet munkásságába. Az egyes ember itt csak 
eszköz: a közjó előmozdításának eszköze, önálló fejlődése, tevékeny
sége jóformán teljesen ki van zárva. Mivel azonban az embernek 
természet adta sajátsága, hogy vele született sajátosságait érvényre 
juttassa, — azért Ballamy reményeit a jövő aligha fogja telje
síteni.

Bellamy eszméi nem haladnak sem a tulajdonképeni soeialisták ut
jain, sem pedig a másik pártéin. () helyteleníti a munkások radikális esz
közeit, a munkás-zavargásokat, de belátja azt is, hogy a viszonyok 
nem állhatnak meg soká úgy, a hogy vannak, tehát változniok kell 
s e változást természetes fejlődés utján reméli bekövetkezhetőnek. A 
vélemény helyes, a dolgok természetes fejlődése s nem a soeialisták 
rajongó túlkapásai fogják kiegyenlíteni az ellentéteket, — de nem 
olyan utón, mint azt Bellamy hiszi.

Ép ezért, ha Bellamy művét elolvassuk, kitűnik, hogy az ő 
eszménye a soeiális államról szépnek szép ugyan, de aligha ki
vihető.
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Luther Rómában.

Ott ült a zárda falai között 
És búva-bútta szentek könyveit;
De képzet, érzet összeütközött 
És zűrzavar lön szívében a hit.
Nem látták sóvár és ép szemei.
A véghetetlen Irgalom kegyét —
Hisz annyi száz év éjjé leplezi 
A föld elől a meny szövétnekét!
S őrlő kövek közt lelke, — m eg tö rik -------
Ne hagyd el Isten, élte hajnalán!
Te hozzád sóhajt, érted küzködik,
Ne hagyd vívódni árván, egym agán!

De ím örömnek lett-e tüköré 
Ez arcz, mely a vezeklés volt maga?
Az ébredésnek-é ez gyönyöre 
Ha elmúlt egy zord, rémes éjszaka?
— Rómát meglátja, Krisztus örökét,
A szentek szentjét, egy darab eget;
— Ki az üdvösség titkát felfödéd,
Isten, hálát ád néked L uthered!
Óh, hogy röpülne villámszárnyadon 
Leróvni gyötrő bűnét, vétkeit. —
Hiába zeng az angyalajkakon
A szózat: »Vissza; csak hit idvezít!«

Útján mögötte gyorsan szaporái 
Előtte fogyva fogy a messzeség;
Nap így virad meg s így is alkonyúl 
S az örök Róma végre feltünék. — 
Harangja zúg és büszke tornyain 
A napsugár szét, száz irányba fut;
Boldog ki élte fáradalmain,
E fényhez egyszer is közeibe j u t !
— Üdvözlégy Róma! — Tör ki ajkirúl 
A szó s kebléből mély fohász fakad. — 
Szegény barátka, szíve elszorúl,
Meging, leroskad, az érzés alatt. —



A templomokban sorról sorra jár,
Misét misére mond s imádkozik;
Körülte pompa, bíbor, s mint az ár 
A néptömeg úgy törlik s változik.
Nem sejti Luther, hogy a szent papok 
Orczáin a gúny őreá nevet:
— Hát ez mi szerzet, né, hogy elmotyog, 
Mi tíz misét végzünk, míg ő egyet.

De haliga, — hogy az Úr testét keze 
Immár az Istent reszketőn veszi:
— Ugyan, ugyan, hát végezz már v e le !
E bosszús szókat hallja dörgeni. —

A sátán volt ez ? Vére megfagyott, 
így áll meg a halálos rettegés,
Ily sápadt arczot ölt fel a halott,
S mellében fgy szűnik a szívverés. - 
S mily látomány ez? A vesékbe hat,
Az értelemnek fészkét dúlja fe l;
< )h irgalomnak Istene, ne hadd :
Hisz itt a poklok pokla nyeltek e l !
Az Antikrisztus hithagyott hada 
Arany s bíborban Krisztus székhelyén;
Ki hitre hív föl, 6 tagad maga:
Itten, csak itten nincs többé remény !

És Luthert szégyenérzet futja át:
Te itt kerestél élő érdemet,
Hol a halálnak népe vert tanyát 
S a rondaság hitedre fölnevet!
Majd lángra gyúlad benne a harag :
A föld e szörnyű várost hordja még;
S a fellegek míg fölvillámlanak,
Nem ide sújt le a hatalmas Ég!

De hallgat Luther, némán szertenéz, 
Az ördöggel fog szembeszállani ?
A szív az merne, ámde győz az ész,
S nyelvét lekötve tudja tartani. —

Mert mint egy nap az égnek boltjain 
Csak egy a földön, egy az akarat, 
Melynek dicsfénye Róma tornyain 
S a többi görnyed, szolgaság alatt. 
Szolgája lön az alkotó erő 
Tudós és művész, ész, kéz, egyaránt 
S a hit meghódol, félve lép elő,
Embert imád már Isten kép gyanánt!
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Mert szörnyübb-é az égi förgeteg 
Mint hogyha Róma írtó átka zeng?
Szavától népek trónja ing, remeg 
S a dacz körül a sírok árnya leng.

Bilincsben nyög a lelkiismeret 
S mártírját fojtó máglyafüst lep i;
A nap még Luther, föl nem ébredett,
Melyen dalodnak föl kell zengeni.
— De látják már dicsfényben szemei 
A véghetetlen Irgalom kegyét
S a múltak árnya többé nem fedi 
Előle el a meny szövétnekét. —
— Elhagyja a szent város szörnyeit 
Melyek még ott, a trón magaslatán;
De majd idővel — Isten is segít —
Majd nem ví akkor árván, egymagán!

Zúz Pál.

— T. olvasóinkat előfizetésük megújítására a hátralékosok 
hátralékaiknak beküldésére kérjük.

— A pozsonyi theol. akadémián kitűzött Péczely pályadij (30 frt) 
themája: Az Optimismus s pessimismus — birálatos álláspontról.

— Az akad. isten tiszte le tek  cyklusa — mint már múlt számunk
ban jeleztük — a reformatio emléknapján, okt. 31-én nyilt meg s az 
első ilyrendű istentisztelet díszes s válogatott közönség részvétele 
mellett tartato tt meg. — A közének után az oltári szolgálatot nt. 
S t r omp  L ász ló , segédlelkész és tanár végzé, kinek szép hangon elő- 
adott liturgiái énekére az akad. énekkar felelt a chorusról t. F r ű h- 
wi r t h  Sám uel, akad. énektanár vezetése alatt. Az oltári szolgálat 
után a XLY1. zsoltárt (nt. Dr. Masznyik és Stromp tanárok erő
teljes magyaros fordításában) zengé el a buzgó gyülekezet, mire 
Dr. M a s z n y i k  E n d r e  tanár a szószékre lépett az ünnepi beszé
det elmondandó. Szent beszédében, melynek Rom. VIII. 20—30. ké
pezte alapját, a reformationak művét, mint a világot mozgató Léleknek 
művét méltatja s annak érdemes eszközéről, Lutherről is úgy elmél
kedik, mint a kit a Lélek hivott meg, megigazított s meg is dicsőí
tett, már azáltal is, hogy művét halhatatlanná tette s általa újra 
feltámasztá az igazság napját mi reánk, kik is azért a Lélekhez

B E L É L E T Ü N K .



79

emeljük fel azért hálás tekintetünket, melynek mindenható ereje 
egyedül képes bennünket szent harcznnkb&n támogatni. — A hatá
sosan elmondott építő szónoklat befejeztével az akad. énekkar a 
CM zsoltárt éneklé el, mire ismét oltári szolgálat következett s az 
ünnepélyes hatású ároni áldás után az egy szívből, egy lélekből fel
hangzott bezáró ének méltóan fejezé be a szép emlékünnepélyt. — 
Az akad. istentiszteletek emez elsejének szép sikere ama remény kife
jezésére indít bennünket, hogy e magyar nyelvű istentiszteletek egye
sitő s építő hatásukkal, csakhamar megkedveltedén, nemcsak, hogy 
szilárdítani fogják azoknak vallási közösségét, kik már nem gyerme
kek a Krisztusban, hanem a keményebb ételt is megbirják, hanem 
bár szerény, de mégsem kiesinylendő tényezőként fognak szerepelni 
városunknak magyar missiója terén is. — A második akadém iai isten- 
t is z te le t  f. h. 9. tartatott meg következő sorrendben. Bekezdő ének 
után nt. S trom p László úr végezte az oltári szolgálatot. Aztán nt. 
Pukánszky Béla tanárúr tartotta II. Thessal. levél I. 3—10 alap
ján beszédet. Beszéde alapgondolata volt az igehirdetőnek öröme, mely 
az ő híveinek hitbeli gyarapodása, kitartása s megdicsőülése következ
tében bennsejét eltölti. Különösen kiemelendőnek tartjuk a beszédnek 
azon részleteit, melyben szónok a tbeol. ifjúsághoz fordult. — Mi 
nem vagyunk illetékesek az istentiszteletet illetőleg észrevételt 
koczkáztatni, de mondjuk s valljuk Péterrel: Uram jó itt lennünk! . . .

— A pozsonyi theol. akad. ifjú sága  a reformátió emlékünnepét 
következő tárgysorozattal ülte meg. Az ünnep megnyitása az ifjúsági 
énekkar éneke által történt. Majd B a lta zá r  János II. éves. sza
valta Zúz Pál IV. éves theologus „Luther Rómában“ czimű költe
ményét, mely Luthernek, a római aula könnyelműsége által előidézett 
meghasonlását s reform eszméjének ébredését megkapó történeti hű
séggel tünteti föl. A szavalatot megtapsolták. Következett T abinger  
Rezső III. éves theol. „Alkalmi beszédje.“ Kiindul a teremtő igék
ből: „Legyen világosság,“ I. Móz 1. 3. mint melyeknek harmadszor 
kellett, most, a reformatióban, felbangzaniok. Ennek hatására térve 
át, feltünteti azt úgy a politikai, társadalmi, mint a vallási téren. 
A hűbérállamot mint alakítja át s mint készíti elő a népeket a sza
badságra. Atidomítja a társadalmi osztályokat s biztosítja elveit a 
szabadságra megért polgári osztályban. Súlypontja a vallási térre 
esik. A jogos és szükségesnek bizonyult reformáczió az irás alapján 
áll, midőn megtámadja a hierarchiát, mely isteni hatalmat vindikál 
magának, a vallásos szükségleteket nem tudja kielégíteni s a helyes 
erkölcsi öntudatot érvényre jutni nem engedi. A reformáczió letesz a 
tekintélyszerűségről; közvetlen Istenben élő vallásosságot és igaz 
erkölcsöt követel s örök érdeme a gondolat- s lelkiismeretszabadság. 
Van tehát okunk halálával tekinteni nagy reformátorunkra. Ez a 
talpraesett a közönségtől végig élénk figyelemmel kisért és tetszéssel
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fogadott beszédnek vázolt gondolatmenete. Az if jú ig  énekkarának 
sikeres fellépése után Sehö pfli n Aladár 1. éves theologus szavalta 
saját ódáját: „Luther emléke“ czimmel. A szép, trópusokban gazdag 
költeményt szerzó' érzéssel adta elő, kiérdemelvén a közönség mél- 
tánylatát, mely hoszasabban nyilvánult. Nem különben jutalmazta meg 
tapsaival Miha l ov ics  Soma I. éves theol. szavalatát. Czíme : „Erős 
vár a mi Istenünk.“ Vojtkó Páltól. Emelkedett hangjával méltó bete
tőzése volt az ünnepélynek, rázendülvén az énekkar „Erős vár a mi 
Istenünk“-je. Ki kell még ez utón is fejeznünk elismerésünket tek. 
Frühwirth Samu urnák az énekkar kitűnő és szakavatott veze
téséért.

— Az eperjesi ev. kér. kollégium f. é. nov. 1-én deprecatioi ün
nepélyt tartott. A tanári kar s a protestáns ifjúság 9 órakor vonult 
be a helybeli ev. templomba, a hol Schol t z  G y u l a  IV. h. h. imát 
mondott, D o l e s c h a l l  LajosIV. h. h.pedig beszédet tartott, melyben 
kifejtette, hogy ha a reformátiót igazán s méltóan akarjuk megünne
pelni, reformálnunk kell gondolkodásunkat, érzelmünket és akaratun
kat. A tanítóképző hallgatói karénekének elhangoztával Hör k  J ó z s e f  
theol. dékán mondott alkalmi beszédet, melyben a reformatio törté
neti szükségességét s létjogosultságát az emberi léleknek a világosság 
és szabadság utáni vágyából vezette le. A hatásos beszéd után követ
kezett az Úrvacsorának kiszolgáltatása.

— A soproni theol. ifjúság önképző-köre a reformatio emlékünne
pét következő tárgysorozattal ülte meg: 1. „Hymnus“ Vógler-tói, 
előadja a theol. énekkar, K i r á l y  Béla tanár úr vezetése mellett.
2. „Emlékbeszéd“, mondja Eősze Zs igmond III. éves theol. 3. „A 
magyar biblia-fordítás“, irta és felolvassa P r öh l e  Henr ik  II. év. 
theol. 4. „Alkalmi költemény“, irta és előadja Asc h e n d o r f  Józse f
II. év. theol. 5. „Sóhajok a tengeren“, rajz a gálya-rabok életéből 
irta és felolvassa F á i k  Henr i k  II. év. theol. 6. Chorál: „Erős vár 
a mi Istenünk“, előadja a theologiai énekkar.

—  Lapunkra legújabban előfizettek : XII. évfolyamra : Nagyságos 
Dr. Scheffer  Vilmos jogtanár úr Pozsony; ntű Sz teh lo  J ános  
esperes úr Eperjes; ngys. Brezny i k  J ános  lyc. igazgató úr Selmecz- 
bánya; ntű Masznyik  János  lelkész úr Tiszaföldvár; tdő Balogh 
I s t v á n  s. lelkész úr Muraszombat; tek. Palcsó I s t v á n  lyc. tanár 
Késmárk; tdő Br ey  er J a k a b  lelkész úr Medgy es; tek. I)r. Kvacsa l a  
J ános  tanár úr Pozsony; 2—2 frttal. — XII. évfolyam első felére: 
t. O r a v e c z P á l  úr Budapesten 1 frttal. — XI. és XII. évfolyamra: 
tdő Kr a hu l e c z  A l a d á r  s. lelkész úr Modor 4 frttal. — Pénztári 
szám : 26—35.

W ig a u d  F .  K . nyom d ája  P o z so n y b a n .
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Gúnynév volt ez, melylyel Spenert illette kora. Neki is, mint 
sok másnak, kik egy eszméért való küzdelemben fáradoztak az utolsó 
lehelletig, csak keserű megvetéssel, önhitt farizeusi kicsinyléssel adóz
tak kortársai, kik nem voltak képesek igaz szándékát felfogni. De 
a mennyire sajnálnunk kell e férfiút sok szenvedése miatt, ép oly 
mértékben illeti csodálatunk lelki erejét, mely soha meg nem tört, 
sőt minden próba s vihar után rugalmasabbá és állhatatosabbá Ion. 
„Mi mindnyájan az igazság szabadságáért szenvedünk — így biztatja 
híveit — és azon parancsolat szerint cselekszünk, hogy ne legyünk 
emberek szolgái.“ Ki így tud szólni, annak bizonyára hitelt adunk 
akkor is, midőn rögös pályája végső határán arról biztosit bennünket, 
hogy a rágalom és ócsárlás, melyet kénytelen volt tapasztalni, egyet
len álmatlan éjszakát sem okozott neki.

Az igaz, hogy a tömeggel szembe szállni, ragyogjon bár az 
egyéni igazsága a napnál világosabban s legyen a kor bűne sötétebb 
az éjnél, mindig veszedelmet rejt magában az egyesre. Az árral 
úszni, nem nehéz feladat, de azzal szemben haladni csak a nagyok, 
nak adatott. Ha valaki, úgy a szerény Spener érezte feladata nehéz
ségét s szüntelen imádkozott az éghez, hogy legyen vele erőtlen
ségében.

Up melleim tM i«l illet« minden kai- N  
deroeny .A Gondolat •terkentlőaágónek 
P o r to n y  czimiendö. At e*etlegao recla- 
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intetanduk.
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A reformatio nagyszerű vívmányait Luther hazája elfogadta 
s véres küzdelmeket is vitt érette már nem egyszer. A hit által 
való megigazulás fenséges eszméjét hangoztatták mindenfelé tudo
mányos és népszerű iratok egyaránt foglalkoztak e tannal, az egye
sek büszkén vallották magukénak: de mint oly sok nemes eszmének, 
ennek is az lett a sorsa az emberek között, hol nem mindenki érte 
el a nagykorúságot annak felfogására, hogy a földi salak elhomályo
sította egész a megismerhetetlenségig. „Ha csak hinnünk kell, mi
nek akkor a cselekedet,“ — okoskodott az éretlen kor gyermeke 
szíve belsejében. „Ha hiszek Istenben, majd megbocsátja az apró- 
cseprő bűneimet, mit kisérném örökös aggodalommal életem folyását?“ 
szólt könnyelműen e világ fia. Szóval meg volt a látszólagos hit, 
de hiányzott a szeretet, mely azt élővé teszi s melynek lehellete nél
kül hideg, mint a kő. Ezzel együtt járt a külső szokás-keresztyén- 
ség a híveknél, a holt merev betűimádás, az ú. n. orthodoxia a theo- 
logiában.

Ott volt még a harmincz éves háború minden rémeivel: erkölcsi 
vadságával, felületes könnyűségével.

Ekkor született, mintegy isteni gondviselés intézkedése folytán 
Spener  Fü l öp  J a k a b ,  ki sokak számára a megbotránkozás köve 
volt, ugyan, de a jobbak előtt kezdettől fogva oly szelíd fény gyanánt 
lebegett, mely megmutatja az igaz utat a bonyolúlt útvesztőben.

Spener 1635. januáríus 13-ikán született Felső-Elsass egy város
kájában, Happoltsweiienben, hol édes atyja Rappoltstein gróf udvar
mestere és tanácsosa volt. A gyermek Spener már itt e családi kör
ben megtalálta azt a levegőt, melytől életet szívhatott magába jövő- 
jéhez. Szülei kezdettől fogva papnak szánták az amúgy is komoly 
és gyorsan érő gyermeket, — és Spener egész élete mutatta, hogy 
saját vonzalma és szüleinek szándéka szerencsésen találkozták, mert 
e téren megtalálta boldogságát. Különben egyéb körülmények is 
működtek közre, melyek e fiú tekintetét szüntelen csak erre a pályára 
irányították. Vallásos keresztanyja, a rappolsteini grófné, ott volt 
előtte mindig követendő példaként. E buzgó nő megindító halála 
azt a vágyat ébresztette fel benne, vajha ő is így tudna meghalni 
egykoron. Első oktatását faluja iskoláján kívül a grófék udvari 
papiától kapta, ki különösen a keresztség emlékét igyekezett mélyen 
és eltörölhetetlenűl a gyermek szivébe vésni s csakugyan Spener teljes 
életében roppant fontosságot tulajdonított a keresztségnek s másokat 
is indított folytonos szemelőtttartására, mint a melynek igazi fel
fogása a legszebb vigasztalást nyújtja az embernek, ha a bűntudat 
marczangolja keblét. Olvasmányai az udvari pap ajánlatára a Szent-



ai

írás, Luther iratai, e mellett főkép Arndtnak az igaz keresztyénség- 
ről irt könyve voltak; ezekből merítette eszméit, ezekkel védelmezte 
magát, ha megtámadták későbbi éveiben.

Miután egy ideig a kolmári gymnasiumban tanult, 16 éves korá
ban felkerült a strassburgi egyetemre. Itt bizonyára szokatlan kép 
tárult fel előtte; nem ilyennek gondolta ő az egyetemi életet; de 
szilárd akarata, buzgó imádkozás megmentették szive ártatlanságát 
minden kisértések közepette. Mig társai az élet örömeit élvezték, 
a sápadt arczú ifjú ott ült könyvei mellett, még az üdülést is meg
tagadva magától. A theologia. nyelvészet és heraldika képezték 
tanulmányai tárgyait; de csakhamar minden erejét és idejét a theo- 
logiának szentelte. A scholastikus okoskodást, szőrszálhasogató vitat
kozást, mi pedig akkor nagyon meghódította a theologiát, nehezen 
vette be természete; de talált tanárai között olyanokat is. kikben 
meg volt az igaz mély vallásosság gyakorlati érzékkel párosulva s 
ezeket aztán nem is felejtette el holta napjáig; különösen jó emléke
zetében tartotta Dannhauert és Schmidtet. Szorgalmának első gyü
mölcse az volt, hogy 1653-ban magisterré lett. A következő évben 
azonban elhagyta az egyetemet s két évig nevelősködött egy főúri 
családban. E megszakítás után újra fokozott lelkesedéssel tért vissza 
„ad primum amorem“ s 1669-ben befejezte tanulmányait.

Még azonban nem volt kész ember, mert az akkori kor szokása 
szerint előbb akadémiai útra kellett indúlnia, mely nem kevés be
folyással volt működésének egész irányára. Meglátogatta Bázelt, 
Freiburgot, Genfet. Itt bő alkalma volt megismerkedni a református 
testvérekkel és ezeknek szigorúbb fegyelme, a gyülekezet nagyobb 
részvétele az istentiszteletben közelebb állottak eszményéhez. Nagy 
mértékben érdekelte a waldensek sorsa is; de különösen Labadieval 
való találkozása erősíthette meg egyik-másik nézetében, s hihetőleg 
e találkozás folytán született meg benne a collegia pietatis eszméje.

Gazdag tapasztalatokkal tért meg, de rövid idő múlva mint az 
ifjú Rappolstein gróf kísérője újra elhagyta szülőföldét s ezúttal 
Württemberget látogatta meg. Itt annyira megnyerte a nép és az 
udvar tetszését, hogy e prédikátori állással kínálták meg, de rosszúl 
esett volna hazájától megválnia s azért inkább elfogadta egy év 
múlva a strassburgiak meghívását; annál is inkább, mert e hivatallal 
nem volt összekötve a lelkipásztorkodás, mely nehéz felelősséggel 
terhelte volna Spener pontos lelkiismeretét.

A Strassburgban töltött három év úgy szólván a vajúdás kora 
volt Spenerre nézve, terveivel tisztában volt ugyan, de az érett meg
fontolás, az aprólékosságig menő számitgatás nem engedték, hogy a
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nyilvánosság elé lépjen velők; habár tetszéssel fogadott prédikácziói 
már-már sejtették a viszonyokkal szembe szálló apostoli férfiút. 
Jövendő' működése bizonyára nagyon fontos, hogy letette a doctor! 
vizsgálatot, mert e nélkül aligha ju ttat olyan állásokra, honnan oly 
messzeterjedő hatást gyakorolhatott. 1664-ben tehát engedett barátai 
kívánságának s azon napon, melyen pár órával előbb esküdött hűséget 
szíve választottjának, avatták fel a 29 éves férfiút a theologiai tudo
mányok doktorává.

Az 1666-ik év csakugyan meghozta Spenernek azt az állást, 
melyen eszméit egymásután valósíthatta s híveinek szívébe plántál
hatta. Nehéz szívvel vált meg Strassburgtól, szellemi szülőföldjétől, 
s nem ok nélkü, mert a mily fényesnek Ígérkezett a seniori hivatal, 
a rajnai Frankfurtban, époly sok szúró tövis fogadta Spenert, bár
hova tette lábát; úgy hogy elmondhatjuk: Spener jelentősége Frank
furtban kezdődik, de itt kezdődnek neg azon szenvedések is, melyek 
innentől fogva egész élte végéig leghívebb kísérői maradtak. — 0, a 
fiatal férfi, öregebb hivataltársak fölé volt rendelve; szerénysége 
s általában szeretetre méltó jelleme megóvták a velük való súrlódás
tól. Úgyhogy társai nem is vetettek elébe gátot, midőn az elhanya
golt kátéórákat és a szokásból úgyszólván teljesen kiment konfir- 
macziói oktatást felélesztette. A mit elődei s hivataltársai méltó
ságuk alatt levőnek tartottak, ő abban fáradhatatlan buzgósággal 
munkálkodott s később kibocsátotta Luther kátéjának magyarázatát 
is, mely hosszú ideig iskolai könyv volt hazájában.

Egyházi beszédei, melyekből a gyülekezethez való igazi atyai 
viszony szólt, szintén szokatlanúl vonzották hozzá a hallgatóságot. 
1669-ben azonban egy beszéde némi egyenetlenkedést szült hívei 
között. Spener ugyanis a farizeusok hamisságáról prédikált s e köz
ben oly éles színekkel festette az ál-vallásosságot, hogy hívei közűi 
többen találva érezték magukat s nem akarták többé meghallgatni, 
másokat ellenben igaz töredelmességre bírt e beszéd s ezek benső 
vallásosságra, szívbeli keresztyénségre törekedtek, kezdették ismétel
getni, megbeszélni egymásközött a templomban hallottakat s ha 
egyet-mást nem értettek meg, nem egyszer kedvelt lelki atyjuktól 
kértek felvilágosítást. Spener ilyenkor érezte magát igazán elemé
ben; hívei is mindjobban ragaszkodtak hozzá s mind sűrűbben láto
gatták meg s ebből már a következő évben az ú. n. collegia pietatis- 
nak elnevezett vallásos Összejövetelek származtak. Ezeket Spener 
rendesen maga vezette, eleinte saját lakásán, később azonban a hall
gatók szaporodása miatt a templomban. Ily alkalmakkor Spener elő
ször imádkozott, erre, vagy a bibliából, vagy más vallásos iratból



olvasott fel egy-ogy részletet, melyhez azután mindenki hozzá szól
hatott és felvilágosítást kérhetett. De vitatkozásnak Spener helyet 
sohasem adott, mert semmitől sem félt úgy mint a kor e kinövésétől.

Bár Spener ellenfelei ezen összejöveteleket eleitől fogva rósz 
szemmel kisérték, de a theologusok nem ütköztek meg rajtuk, mert 
Spener szigorú orthodox hírében állott. Midőn azonban mind alap
talanabb hírek és rósz akaratú ráfogások kezdettek terjedni, a már 
sok helyen utánzásra is talált vallásos összejövetelekről. Spener szük
ségesnek látta magát védelmezni Arndt munkájához írt előszavában, 
melyet nem sokára külön is kiadott „Pia d esid er ia “ szím alatt.

Ezen munka feltárja előttünk Spener egész gondolkozása mód
ját s összetörekvéseinek irányát; úgyhogy minden munkája, mely 
később látott napvilágot, csak bővítése, eommentálása a dia desideria 
egyik-másik szakaszának.

A Pia desideria bevezetésében Spener mindenekelőtt korának 
romlott állapotán Jeremiás szavaira fakad (Jer. 9, 1.). „Oh, ha valaki 
az én fejemet vizekké változtathatná és az én szememet könyhulla- 
dásoknak kútfejévé!“ Hiszen szellemileg és külsőleg is oly szomorú 
állapotban van az egyház, hogy Isten büntetését kell látnunk e csa
pásokban. „A nyomorúság, úgymond, melyet panaszunk szól, nyilván
való és nincs is megtiltva senkinek, hogy könnyeit ne csak titkon 
ontsa miatta, hanem oly helyeken is, hol mások látják és így közös 
szánakozásra, közös tanácskozásra induljanak.“

A baj oka azonban különösen a két felső rendnek, ú. m. a világi 
elöljáróság és a lelkészi hivatal romlásában keresendő. A világi 
felsőség nem arra használja fel hatalmát, hogy igazi rendeltetéséhez 
híven, az Isten országáért kardoskodjék, hanem csak önző czéljainak 
megvalósítása képezi egyedüli feladatát s ha pártfogója is a vallás
nak, nem az igaz érzület, hanem a politika vezeti; úgy, hogy attól 
kell tartani, nem állhatatos. De sokkal nagyobb baj, hogy az isteni 
titkok közvetlen sáfárai sem úgy viselik tisztüket, mint kellene; mert 
szegény nép ő utánuk indúl, s azt hiszi, ha olyan mint papja, akkor 
elég jó keresztyén. így  azután természetes, hogy a magán és csa
ládi élet is tele van mindenféle bűnökkel. Az emberek tág lelki
ismerete sokat elnéz, nem veszi komolyan se a szentségeket, se az 
Isten igéjét. Ez állapotoknak pedig az az eredeménye, hogy a más- 
vallásuak, de különösen a zsidók és katholikusok megbotránkoznak 
rajtunk s az életből a tan tisztátalanságát következtetik, pedig az az 
egyház, melylyel Luther ismertetett meg bennünket: az igazi látható 
egyház. — De bár keserű ez állapot, remélnünk kell, sőt lehet is 
jobb jövőt, mert, miként az irás szerint a zsidó nép sem maradhat
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meg mindenkorra, a megkeményítés állapotában úgy mi is egykor 
meg fogjuk érni, hogy az egész egyház részese leend azon javaknak, 
melyek most csak az egyesek szivében élnek. De ép azért mindent 
meg is kell tennünk a jobb jövő érdekében. — Ezután Spener elő is 
adja azon javaslatait, melyektől azt az áldottabb kort várja. Neve
zetesen : 1) Vigyük Isten igéjét bővebben a nép közé, mit legjobban, 
dolgozzunk a vallás összejövetelek utján érhetünk el. 2) Léptessük 
életbe és gyakoroljuk szorgalmasan az egyetemes szellemi papságot s 
ez által dolgozzunk kezükre a lelkészeknek. 3) Értessük meg a hívek
kel minél jobban, hogy a keresztyénség nem a tudásban, hanem a 
cselekvésben áll — oly elv, mely később, bár alaptalanul, sok rosz- 
akaratu támadást zúdított Spener fejére. 4) Ne keressük gyönyörű
ségünket a vallási vitatkozásokban, hanem inkább mindig a szeretet 
vezessen bennünket más hitüekkel szemben, mert a jó akarat mindig 
előbb czélhoz vezet, mint a hiú, szőrszálhasogató czivódás. 5) Nevel
jünk jó egyházi szolgákat az egyetemen, s itt különösen élesen szembe
száll Spener az egyetemi élet romlottságával, s jó részt a tanárokat 
is okozza, mivel nem járnak az ifjak előtt jó példával; az önmeg
tagadás helyett, mely nélkül pedig igazi theologus nem gondolható, 
az önzést ápolják bennök, saját meggondolatlan élczeikkel sokszor a 
legkomolyabb dolgokon, hallgatóikban is csak a könnyűséget nevelik. 
Az ifjak kÖzziil sohasem azokat kellene elsőségben részesíteni, kik 
tehetségeikkel csillognak, hanem ilyeneknél mindig elsőbbség illeti 
meg azokat, kik, bár gyenge tehetségüek, de erkölcsiségükhöz nem 
fér semmi szó. 6) Szükséges, hogy a predikácziókban több épületes
ségre törekedjünk; a hitet s a hit gyümölcsét ébreszszíik fel mindig 
a hallgatókban, értessük meg velük a szentségek igazi, mély jelentő
ségét, hogy egész életükben azokat tartsák legbecsesebb kincsüknek.

(Vége következik.)

A pápai hatalom eredete és növekedése.
— Cyprian Ernő: „Ursprung und Wachsthum des Papstthums“ munkája nyomán. —

Irta: B a l t a z á r  János .

A keresztyénség gyermekéveiben minden egyházi tanító „püs
pök“ vagy „felügyelő“ nevet viselt, mint ezt több szt. írási hely — 
igy Ap. Csel. XX. 28 és Pál philippii levele I, 1 is — világosan 
bizonyítja. Az apostolok, mint az egyházi ügyek főrendezői, minden 
nagyobb helyiségbe, hol a Krisztus hitének követői akadtak: egy 
vagy több ily püspököt, lelkiatyát rendeltek — „majoribus, insignio-



ribus civitatibus plures Presbyteros sive Episcopos praefieiebant“ 
Marca érsek: „De singulari primatu Petri* 18 §.

Később azonban, az egyetértés biztosítása czéljából jónak látták, 
hogy egy helyen csak egy püspök legyen; a többi hivatalnok pedig 
„presbyter“ vagy egyszerűen „tanító4 néven működött.

Így történt Rómával is. De téves lenne, ha az akkori püspö
köket a mai rom katholikns püspökségekkel vagy épen a pápasággal 
akarnók azonosítani. A római püspök is — mint a többi — csak 
partikuláris volt és különös hatalma már csak azért sem lehetett, 
mert a pontifex maximus hivatalát maguk a pogány császárok gyako
rolták. Azonban tagadhatatlan, hogy a nyngoti keresztyének a po
gány üldöztetések alatt önkéntesen és a római egyházhoz menekültek,
— ép úgy mint a keletiek Antióchiába, a déliek pétiig Alexandriába; 
mert ezek voltak a legtekintélyesebb birodalmi városok.

De mivel a római püspök császári székhelyen lakott, nem csoda, 
hogy a nép előtt bizonyos elsőséget nyert a többi fölött, hacsak nem 
hiányzott a hivatalához kellő tehetsége.

Amint a császárok megkeresztelkedtek, belenyúltak a keresztyén 
egyházak ügyeibe és politikai észjárásuk szerint ezélszerűbbnek lát
ták, hogy az összes egyházaknak legyen egy elöljárójuk, legyen egy 
fő-püspök, kinek székhelyéül — a 341-ben tartott antiochiai zsinaton
— a fővárost, Rómát jelölték meg. Természetes, hogy ennek nem 
volt egyéb czélja, mint a politikai és egyházi ügyek egységes veze
tése, s ezt a tudós sorbonnei tanár, Du Pinius, is bizonyítja. így 
lett aztán a nyugatrómai birodalom fővárosának püspöke: első püs
pökké — pápává. Bellarminus bibornok ugyan, már rég igyekezett 
Istentől származtatni a pápaság eredetét; de ő is azt tartja, hogy a 
pápaságot eleinte Péter magával hordozta és ilyet Antiochiában is 
alapított s még csak később Rómában — „De Rom. pontifice“ II. 
lib. XII. §. Tehát szerinte is nem annyira Isten vagy Krisztus köz
vetlen rendelkezése, mint inkább Péter önkénye folytán került Ró
mába a pápaság. A régibb zsinatok is egyenesen a „fővárosra“ viszik 
vissza a római püspök elsőségének prineipiumát és későbbi nevét — 
pontifex maximus — nem Krisztustól, hanem helyesen a pogány 
császároktól származtatják.

A niceai zsinat — 325 — még semmit sem tud a pápaságról. 
Ellenkezőleg, három patriarchátust különböztet meg: a rómait, antio- 
chiait és alexandriait. Világos, hogy itt még általános egyházkor
mányról — hierarchiáról — szó sem lehet. Ugyancsak ezen zsinat 
teljesen egyenjogúnak állítja az antiochiai és a római egyházakat;
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de sőt megjegyzi, hogy a püspökök római társuktól egészen függet
lenül intézkedtek az egyházi ügyekben.

A 381-ben tartott konstantinápolyi zsinat már elösmeri a ró
mai püspök elsőségét; de mindjárt másodsorban a konstantinápolyit 
helyezi előtérbe a mivel Konstantinápoly az uj Kóma. E megokolás 
is világosan megczáfolja a pápaság isteni eredetét. A császári palo
tában leli magyarázatát a római püspök universalis tekintélye ép 
úgy, mint a konstantinápolybelié. Természetes, hogy az „universalis 
nak e helyen még csak országra és nem világra szóló az értelme.

451-ben ült össze a chalcedoniai zsinat, mely megjegyzi, hogy 
a konstantinápolyi zsinatot római emberek kormányozták, a miért 
aztán a római püspököt előnyben részesítették. Ez ok miatt a chal
cedoniai nem késett a viszonosság elve értelmében a konstantinápolyi 
püspöknek Ítélni az általános elsőséget. A két zsinat ellentétes hatá
rozatai következtében két fő alatt egyesült a kereszténység.

De Konstantinápoly még sem állhatta ki a versenyt a világ 
fővárosával; — a római püspökök pedig jól értettek a helyzet elő
nyeinek felhasználásához. Lassankint utasításokkal majd rendeletekkel 
látták el a többi püspököt és a császár politikai ténykedéséhez hason
lóan igyekeztek ők az egyházi ügyekben eljárni. Midőn már hatalmuk 
túllépte a nyugat határát, arra kerték a keleti császárt, hogy ösmerje 
el őket — tágabb értelemben — általános püspököknek, a nélkül, 
hogy ez által a konstantinápolyi patriarchák jogai rövidséget szen
vednének.

Ez utóbbiak pedig, lassabban ugyan de szintén egy czél felé 
igyekeztek a római püspökökkel. A VI. század közepe táján ők is az 
„általános püspök“ vagy „pápa“ czimet kívánták maguknak; s e te
kintetben a keleti császárok annyival kevésbbé akadályozták őket, 
mert az ő székvárosuk püspökét nem szerették volna egy idegen 
püspök hatalmának alárendelni.

De erre már óvást emeltek a római püspökök s egyáltalában 
kétségbe vonták a pápaság létjogát. Más fordulatot vett a dolog III. 
Bonífaciussal (607). 0 ugyanis mint I. Gergely kiküldötje egy ideig 
konstantinápolyban tartózkodott, hogy ott a római egyház ügyeit, 
érdekeit képviselje. Ez alatt alkalma nyílt, hogy magát a hírhedt 
Phokas császárnak behízelegje. S az alkalmat oly ügyesen tudta fel
használni, hogy I. Gergely után, a császár közbenjárása őt ültette a 
római püspökség hivatalába. De a ravasz Bonifacius még nem akart 
megállapodni; hanem bírván már a nyugoti egyházak fölötti felső
séget és a keleti császár kegyét, ennek segedelmével az „általános 
pápa“ czimet felvette s a hivatalt ily értelemben gyakorolta is.
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Azonban Phokasnak egyéb — fontosabb — oka is volt arra, 
hogy Bonifacinst pártfogolja és mivel ezen ok alapján épülhetett fel 
leginkább a pápaság, megérdemli, hogy el no mellőzzük. Cyriacua 
konstantinápolyi érsek — ugyanis — mint a becsületnek embere nem 
jó szemmel nézett Phokas császárra, ki az ő urát Mauritiust gyil
kosság által taszította le a trónról, hogy helyére léphessen. Ezért 
azt sem engedte meg. hogy Constantinát, a meggyilkolt császár öz
vegyét és a gyilkosság által megkímélt három leánygyermekét, Phokas 
előbb kivitesse a templomból, hová az üldözöttek menekültek, mig 
szavát nem adta. hogy nem bántja őket. Cyriaeust ez eljárás gyű- 
löltté tette a császár előtt, s ennek köszönhette aztán III. Bonifaeius 
a császár pártfogását. Ezen körülményből magyarázza a buzgó Birins 
pápa és Baronins bíboros is a konstantinápolyi és római püspökök 
hosszas versengésének, az utóbbiak javára való eldiilését.

De volt még egy nemkevésbbé fontos ok, mely Phokast a ró
mai püspök támogatására indította. Phokas ugyanis csak a keleten 
volt hatalmas, mig nyugaton csak Itália egy kis része az u. n. exar
chátus — fölött mondhatta magát úrnak. Természetes tehát, hogy 
itt rászorult a Bonifaeius támogatására. S midőn ez az általános 
pápa czimet kérte tőle, már csak önérdekében sem tagadhatta meg a 
kérelmet.

Tagadhatatlan tehát, hogy a pápaságnak isteni eredete sem
mi más mint — ráfopás; de igenis egy átkosemlékíí császár — hízel
gés által kicsalt akaratának szüleménye.

A pápaság hatalma bámulatosan n ö v e k e d e t t ,  úgy, bogy VII. 
Gergely 1070 körül egyenesen kihirdette, hogy:

1. Senki sem maradhat abban a házban, melyet a pápa elátkozott.
2. A császári jelvényeket a pápán kívül más nem használhatja
3. A pápának lábait csókolni minden fejedelemnek kötelessége.
4. A pápa letronizálhatja a fejedelmeket.
5. A pápa tekintélye nélkül kanonikus értékű könyv nem 

létezik.
6. A pápa bárkinek Ítéletét megmásíthatja, — de az övét sen- 

kisem.
7. A pápát senki sem kormányozhatja.
8. A ki nem ért egyet a római egyházzal, az katholikus számba 

nem vehető.
9. A pápa az alattvalókat feloldozhatja eskiijök alól, ha okot 

ád rá az uralkodó.
Hogy mily szigor őrizte e rendeletet, azt a kegyes Gerson ama 

meSÍe&yzése is eléggé megvilágosítja, hogy kegyetlenebb bűnködés
8
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sújtja azt, ki a pápa iránt engedetlen, mint a ki Isten törvényét 
hágja át. (De directione cordis consideratione XXX. opp).

A pápaság — eleinte jelentéktelen — hatalmát leginkább a 
cluniacensei benedictinusok és a jezsuiták terjesztették és raffini- 
rozott ügyességükkel nemcsak Itáliában, de a külföldön is érvényre 
emelték.

Lassan, de folytonosan mosták a partot a római pápák. Eleinte 
nem kívántak egyebet, mint, hogy az egyházi hivatalokba felvétes
senek azok, a kiket ők ajánlottak. Később ezt már keményen köve
telték ; de egyszersmind az elhalt apátok vagy püspökök vagyonát 
is lefoglalták. így értesít bennünket a pápista Tomassinus. („In 
veteri et nova Ecclesiae disciplina“). A pápaság úgy fejlődött, mint 
a korona, melyet fején viselt. Papebrocb jezsuita szerint (Conatu 
chronic p. 48. partis primae) Silvester pápa római szokás szerint 
diadémával ékesített kalapot hordott. VIII. Bonifacius már koronát 
te tt hozzá, a szellemi és az anyagi ország uralmának jeléül; s végre 
V. Orbán bárom koronás tiarával díszítette fejét, mely tiarát II. 
Pál már az egész világ uralmának jelvényéül tekintett, úgy, hogy a 
fejedelmekkel nem bánt különben, mint alárendeltjeivel.

De midőn így a pápaság a világi dicsőség után nyújtotta kezeit, 
lelépett az igazi keresztyénség alapjáról és kiejtette a szellem fegy
vereit. Azért nem is mondja hiába a vértanuságot szenvedett Boni
facius, hogy egykor fakebelyből arany papok ittak, most pedig arany 
kebelyből fapapok isznak.

Ily viszonyok között nem csoda, hogy a „Szent Péter széké “-re 
nem az érdem, de a politikus ügyesség ültette kiválasztottjait. A IV. 
században Róma a világ leggazdagabb városa volt, minek következ
tében a papok nem késtek a nép kizsákmányozásával, oly annyira, 
hogy Valentinianus császár (370) egyenesen rendelettel tiltakozott a 
klérus zsarolásai ellen.

Tagadhatatlan, hogy Pipin, Nagy-Károly és a szász császárok 
sok itáliai tartományt ajándékoztak a pápaságnak — bár nem egy
szer politikai szükségből, — de sok szerzemény jogosúltságához 
nagyon is hozzá fér a gyanú.

Midőn Nagy Konstantin felosztotta a római birodalmat és székét 
Konstantinápolyba tette át, a pontifex maximus hivatalát is magával 
vitte, miáltal a nyugoti császárok hatalma — a pápák nagy előnyére 
— tetemesen megapadt. A góthok és longobardok is ez időben tették 
lábukat Itáliába; s mig ezek és a keleti császárok az uralom felett 
versenyeztek, addig a római universalis püspökök a gaudens tertius 
helyzetében nyugodtan erősödhettek.
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Nevezetes tényezői lettek a pápaság hatalmának a klérus által 
feltalált t é v e s  tan ok is.

Ilyen a jó  c s e l e k e d e t e k r ő l  szóló tan, melynek értelme sze
rint csak egyes jócselekedetek által lehet az ember boldoggá és ki
mentheti nemcsak magát, hanem rokonait is a tisztítótűz szenvedé
seiből. A jócselekedetek között persze első rendű szerepett játszott a 
miseszolgáltatás, a minek tudvalévő, szintén meg van a maga ára. 
A jövőtől való rettegés óriási néptüraegeket hajtott a templomokba 
s főleg a rómaiakba. A Péterfillérek kolosszális vagyonná növekedtek, 
a kolostorok pedig szemlátomást szaporodtak.

A v é g r e n d e l e t e k r ő l  az egyháznak külön állandó rovata 
volt; mert a papok tanitása szerint nemcsak a földi örökösökről, 
hanem a mennyeiről — Krisztusról — sem szabad megfeledkezni.

A nép pedig „saját üdve érdekében“, de azért is engedett a 
csel fogásoknak, mert szellemi gyarlóságában nem merte kétségbevonni 
azon tanok igazságát, melyeket a kor legtndósabb emberei — a pa
pok hirdettek. A nép példája az előkelőbbekre, gazdagabbakra is 
átragadt. így V. Thódor hollandi gróf — saját szavai szerint — 
azért javította ki az egmonti apátság lakóhelyét, hogy remélhesse az 
Isten kegyelmét. Már hogy miért sem szolgáltatták a papok ingyen 
hivatalból a misét a megholtak lelki üdvéért, — azt talán ők maguk 
sem tudták volna megmondani.

Legtöbb* pénz folyt a pápai pénztárba Francziaországból, oly 
annyira, hogy Franciscus Duareneus — bourgesei jogtanár — na- 
dályoknak nevezte a nép jóhiszeműségét kihasználó papokat. Nem 
egyszer hétszázezer arany forintnál több pénz került innen Rómába, 
mit elvégre a parlament is megsokalt, midőn a római egyház eljárása 
ellen rendeletekkel tiltakozott.

IX. Lajos idejében Francziaországban rendkívül elszaporodtak 
az egyházi hivatalok. így az érsekségek és püspökségek száma több 
mint hússzal volt nagyobb mint Pius pápa alatt. Az apátságok hatvan 
újjal, a dekanátusok több mint kétszázzal szaporodtak. S hogy ez 
nem is annyira az Isten igéjével, mint inkább a pápa pénztárával 
volt összefüggésben, abban nem lehet kételkednünk, ha meggondoljuk, 
h°gy egy érsekség vagy püspökség _20 ezer, egy apátság 2 ezer, 
egy dekanátus pedig 500 arany forintott hozott Péter utódjainak 
pénztárába.

(Vége következik.)

8*
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Mózes.
Irta: R á j t e r  J á n o s .

(Folytatás.)

Az Űr azalatt szánakozva kiválasztott népén, egyszerre csak 
megjelen Mózesnek a Horeb hegyén, a hol épen nyáját őrizte s ilyen 
szózatot intéz hozzá: „bizonynyal láttam az én népemnek nyomorú
ságát, mely vagyon Egyptomban, és a sarczoltatók miatt való 
kiáltásokat meghallottam és megtudtam az ő sanyarúságukat. Le- 
szállottam azért, hogy megszabadítsam őtet az Egyptombelieknek 
kezeikből és kihozzam arról a földről, jó és széles földre, a Kananeusok- 
nak, Khittheusoknak, Emoreusoknak, Perizeusoknak, Khiveusoknak és 
Zebuzeusoknak helyekbe. Most pedig ime az Izrael fiainak kiáltásuk 
én hozzám jutott, és láttam a nagy nyomorúságot, melylyel nyomor- 
gatják őket az Egyptombeliek. Annak okáért most jövél el ide és 
elküldelek tégedet Fáraóhoz és hozd ki népemet az Izrael fiait 
Egyptomból.“ 7) Mózes azonban mit mond mind ezekre? Visszautasítja 
az Úrnak ajánlatát és tehetetlenségével mentegetődzik. E jelenetnél 
látjuk leginkább, hogy mily kevéssé áhítozott Mózes a maga dicsősége 
után, hogy legkevésbé sem kereste a maga hasznát. Távol ugyanis 
attól, hogy kapva kapjon a felszólításon, kéri az Urat, hogy ne őt, 
hanem alkalmasabb embert válaszszon e nehéz munka véghezvitelére. 
Nem akar ellenkezni az Úrral, de érezve semmiségét a Faraóval 
szemben, e kérdést veti fel: „kicsoda vagyok én, hogy Fáraóhoz 
menjek és kihozzam az Izrael fiait Egyptomból?“ 8) Az Úr biztosítja 
támogatásáról, de Mózes még mindig nem akar engedni, azzal 
mentegetődzik, hogy ő nem ékesen szóló és végre kifakad: „kérlek 
Uram, küldjed azt, a kit illik küldened.“ 9)

íme egy újabb vonás Mózes egyszerű, tiszta s nemes jelleméből. 
Bármint is Ítéljék meg őt a világiak, a ki a bibliát olvassa, az előtt 
kitárul Mózes őszinte jelleme, a melylyel tettetés, vagy számítás össze 
nem fér.

Az Úr haragra gerjedve Mózes folytonos ellenvetésein most már 
felháborodik, s keményen meghagyja neki: „eredj el haza Egyptomba:

') II. Mózes. III. 7—10. — 8) II. Mózes. III. 11. — 9) II. Mózes. IY. 13. — 
10) II. Mózes. IY. 19.



mert meghaltak mind azok, kik téged halálra keresnek valaJ ,0) g 
Mózes enged. Engedelmet kér Zethrótól — ő az éltes férfiú nem átall 
kérni azért, a mit kérés nélkül is megtehetne, — hogy látogathassa 
meg az ő atyafiait Egyptomban s miután Zethro megadta az enge
delmet „felvévé Mózes az 6 feleségét, és az ő fiait, és iilteté őket 
szamár hátára, és haza méné Egyptomba.* ")

Csak úgy érthetjük meg Mózes ellenvetéseit igazán, ha el 
gondoljuk, hogy mily veszélyekkel s fáradalmakkal kell majd meg
küzdenie, a melyeket ő már előre is el tud képzelni. Már az a 
gondolat is, hogy ő, az egyszerű pásztor, a Faraóval fog majd 
beszélni, nagyon leverőleg hathatott reá, ha elgondolta, hogy a 
mostani uralkodó még jóval szigorúbb a többinél s ő maga is izraelita 
léténél fogva szintén radszolga azon pillanattól kezdve, a midőn be
teszi lábát Egyptom földjére. De nem riad vissza. Elmegy Egyptomba, 
testvérével Áronnal összeköttetésbe lép, hogy egyesült erővel dolgoz
zanak a nép megszabadításán. Azonban már az első kísérlet a Fáraót 
arra bírni, hogy engedje a zsidókat elvonulni, meghiúsul, mert hiszen 
a Faraó nem hajthat Jahve szavára, a kit nem ismer: „kicsoda az 
ur, hogy engedjek az ő beszédének, és elbocsássam az Izraelt? Az 
Urat is nem ismerem, az Izraelt is nem bocsátom el.“ ,r) Tizszer 
megy el Mózes a Fáraóhoz s mindig megtört szívvel jön vissza, mert 
a Faraó még fokozta a kínzásokat s igy Mózes úgy tiint fel a nép 
előtt, mintha ő volna az, a ki súlyosbítja a nép terheit. Maguk a nép 
vénei is, a kiktől pedig a legtöbb támogatást várta, szemrehányást 
tesznek neki: „lássa meg az Úr a ti dolgotokat és Ítélje meg, kik 
minket utálatosokká tettetek Faraó előtt és az ő szolgái előtt és 
fegyvert adátok az ő kezeikbe, hogy minket megölnének.“ ,s)

Erre maga Mózes is csüggedni kezd már, de az Úr csodái által 
kieszközli a Fáraónál azt, hogy megengedi, hogy Izrael népe ki 
vonuljon, sőt még azt is meghagyja, hogy „kérjen az asszony az ő 
szomszédasszonyától ezüst és arany edényeket és ruhákat; melyekbe 
öltöztessétek a ti fiaitokat és a ti leányaitokat és Egyptomot meg- 
foszszátok.“ u)

Most áll Mózes tulajdonképi feladatának kiinduló pontján. Most 
lesz vezetővé, törvényhozóvá, államalapítóvá, sőt új vallásalapítóvá 
is. Most domborul ki leginkább az ő önérdemről való lemondása, 
Jahveba vetett bizodalma. Most kezdődik rá nézve a hosszú próbaidő, 
a midőn a nép — „oly sivár tájakra áthelyezve, közvetlenül Isten 
kegyelméből élve, minden emberi segítségtől és társadalomtól távol,

") II. Mózes. IV. 20. -  ,a) II. Mózes. V. 2. — ,#) II. Mózes. V. 21. — 
“ ) II. Mózes. III. 22.
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előtte és mögötte ellenségek lévén, tapasztalatlan a harczban, ismeret
len a vidéken, telve belső viszálykodásokkal és zavarokkal,“ — mindent 
Mózestől vár, mindent ő reá ruház.

Az Úrba vetve bizodalmát, ezt is kiállja Mózes és nem zúgolódik. 
Olyan ő „mint egy fiú, a ki annyira hozzá szokott a szerető atyához, 
hogy mindig közelében akar lenni és a legjobb barát védelme alatt 
sem egészen nyugodt.“ De szükséges is volt az a bizodalom, mert e 
nélkül nem vihette volna véghez nagy munkáját. A nép nyakaskodott, 
Áron maga is elpártolt tőle, de ő maga nem csüggedett. Szomorkodik 
ugyan a nép engedetlenségén, — mert hisz az Űr csak azért követel 
engedelmességet népétől, hogy azt boldogíthassa: „őrizzék minden 
parancsolataimat minden időkben, hogy jól legyen nekik dolguk és 
az ő gyermekeiknek mindörökké,“ lr’) — de azért kész a közbenjáró 
szerepére és kibékíti a népet az Úrral. A szenvedésekben Mózes csak 
az Űr szeretetét látja s igy szól a néphez: „megemlékezzél az egész 
útról, melyen hordozott téged a te Urad Istened immár negyven 
esztendeig a pusztában: hogy megostorozna téged és megkisértgetne 
téged, hogy nyilván lenne, mi volna a te szivedben, ha megtartanád-e 
az ő parancsolatait vagy nem ? És megostoroza téged és éhezni 
hagya, annakutána pedig Mannával éltete, melyet nem tudtál te, 
sem a te atyáid nem tudták ; hogy tudtodra adná neked, hogy az 
ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, valami 
származik az Úrnak szájából.“ 16)

Már pályája végén mondja Mózes ezen szavakat, a midőn vissza
néz a szenvedésekre, a melyek néha oly leverői eg hatottak mind ő 
reá, mind pedig a népre. De nemcsak pályájának befejezésekor 
gondolkodik Mózes igy, hanem egész életén át mindig csak Jahve 
dicsőségét hirdeti. Hiszen legfőbb jellemvonása Mózesnek az, hogy 
csak Jahve dicsőítésére törekszik, mindent csak az ő nevében tesz, 
feltétlenül bízik benne. Csak egyszer kétkedett s ezt az egy tévedését 
is mily súlyosan büntette meg az Úr! Nem láthatja meg az ígéret 
földjét. De Mózes mindezt megadással viseli.

(Folytatása követ.)

A keresztyénség és positivismus. *)
Irta : G ö m ö r y  J á n o s .

„ A bibliai kritika s általában a bölcsészeti és theologiai irányok 
ujabbkori fejlődése az igehirdetés és az egész papi működés alatt is

15) V. Mózes. V. 29. — 16) y . Mózes. VIII. 2. 3.
*) Felolvastatott az eperjesi önképző- s önsegélyző egyesület f. é. okt. 26-án 

t. gyűlésén.



megrendítette az alapot. A dogmák, a symbolumok, a hitvallások 
ha nem Í9 egészen, de nagy részben elvesztették hitelűket. Papjaink 
sem zárkózhatnak el a világnézet és a modern tudomány és mivelt- 
ség amaz áramlataitól, melyek a lelkeket áthatják.“ Ezek szavai a 
testvér ev. ref. egyház egy jeles 9 az egyházi téren érdemekben gaz
dag tudós püspökének Szász Károlynak, melyeket a jelen év folyamán 
feloszlott »Protestáns Egylet“ egyik gyűlésén tartott értekezésében 
mondott. Nagy fontosságú, és reánk, theologusokra nézve megdöb. 
bentő nyilatkozat ez, tisztelt közgyűlés, főleg akkor, midőn ezt egy 
protestáns pap ily alakban nyilatkoztatja ki. És szerintem sok tekin
tetben igaza van; a modem tudomány és főleg az ujabbkori bölcsé
szet tanait oly meggyőzően és az észt lebilineselően képes rendszerbe 
foglalni, hogy nemcsak a laikus, hanem a kezdő theologns is zavarba 
jön 9 nem képes határozni, váljon az ész vagy a szív szavát kövesse e? 
Ennek a lelketölő kérdésnek voltunk s vagyunk rabjai mi is, igye
kezünk a positivisták bÖlcsészetét minél jobban kiismerni s ha lehet, 
hibáit felfedezni, de minél inkább belémélyedünk, annál nehezebb a 
kibontakozás s mint az éji pille, mely nem tudja, hogy a gyertya
lángja megölője le9z s abba repül: mi is mohón ismerkedünk meg 
ezen bölcsészeti rendszerrel. De hát vádolhatjuk-e ezért önmagunkat, 
nem a középiskolai rendszer e az, mely megadja az alapot, hogy a 
positivismust — miveltségben s tudományban előre haladva — idővel 
mint ismerőst örömmel fogadjuk; u. i. hogy világossá tegyem szavai
mat: a fejletlen s az Ádám históriáját s a bibliai teremtést vakon 
hivő gyermeknek nem durván tépi-e szét eddigi vallásos képzeteit 
a tudomány akkor, midőn vele Darvin theoriáját a maga egyszerű
ségében és mégis nagyszerűségében mutatja be s nem elég-e ez arra, 
hogy a fejletlen gyermek eddigi nézeteivel meghasonoljék s később a 
vallást és minden magasztost, miért ezrek és ezrek szenvedtek vér- 
tanuságot, megvetve — az uj világnézetnek dobja oda magát.

íme tisztelt közgyűlés ily 9Ötét gondolatokkal voltam én el
telve akkor, midőn, egy — ezen bölcsészeti rendszert ismertető köz
lemény jutott kezeimhez; égtem a vágytól azt a maga teljességében 
megismerni s megismertem és ezzel együtt gyötrő aggodalmaimtól is 
megszabadultam; mert tudatára jöttem annak, hogy a phí losophia  
s a val lás  között  e l l entét  nincs és hogy a phí losophia nem 
gátolja,  sőt előmozdí tja a val lás  fej lődését .

A múlt szünidő vége felé a napi lapok egész terjedelmében 
közölték Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök beszédjét, mellyel az 
orvosok s természetvizsgálók gyűlését megnyitotta. Tárgya: „Az 
e v o l u t i o  9 l é t é r t  v a l ó  k ü z d e l e m . “ Schlauch gyönyörű voná-
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sokban mutatja be nékünk ezen bölcsészeti rendszert és a sötét hát
tért, a mely azt kiséri s részletekre kiterjedő kritikájával a keresz- 
tyénség s az uj világnézet összehasonlítása után diadalmasan lobog
tatja az idealismus s keresztyénség szent zászlaját. Azonban egy 
dolog nem kerülhette ki figyelmemet, t. i. az, hogy Schlauch bizo-

Inyos félelemmel beszél ezen bölcsészet rohamos fejlődéséről, a mi 
különben következő szavaiból is kiviláglik: „hogy az időnként ural
kodó eszméknek és elveknek nagy befolyásuk van a társadalmi életre 
s így a mivelődésre és annak jellegére: azt senki sem fogja tagadni, 
a ki az emberi nem szellemi és erkölcsi történelmét figyelemmel kiséri. 
A tudományt nem lehet ma már az élettől elszakítani. Körében 
fogamzik meg az eszme, de nem marad ott elzárva, kilép az életbe, 
a szellemek azt megragadják, elsajátítják s átültetik a gyakorlati 
életbe. Ha pedig azt az élet egyszer megtagadta, akkor nehéz határt 
szabni a hatásnak, melyet az, akár alkotólag, akár rombolólag gya
korol.“ Hogy mire czéloz Schlauch, az nyilvánvaló. A keresztyén - 
séget félti a tudomány a philosophia alkotó vagy romboló hatalmá
tól. Ez azonban — szerény nézetem szerint — hiábavaló aggodalom, 
mert ha feltételezzük is, hogy a philosophia képes a keresztyénség 
tanait halomra dönteni, mégsem lesz képes a maga tanait érvényesíteni, 
azon egyszerű oknál fogva, mert a philosophia nem lehet vallássá. A 
neopythagoreismus és neoplatonismus — a görög bölcsészet és a zsidó 
theologia egyesítéséből egy nagyszerű rendszert alkotott, azonban 
sem Philó — ezen bölcs rendszer alapítója, — sem Julian apostata 
nem volt képes azt gyakorlatilag érvényesíteni, teljesen hidegen 
hagyta ez a tömegeket, olyannyira, hogy a fellépő s rohamosan ter
jedő keresztyénséggel szemben még a miveit osztályokra sem volt 
képes semmi hatást gyakorolni. Spinoza nagyszerű akosmismusa, 
mely oly bölcsészt, mint Schleiermachert is, bámulatra ragadott és 
Kant moralitása, melynek az észt elbűvölő s megragadó elveitől meg
döbbent a katholicismus és seminariumaiban eltiltotta azoknak taní
tását, semmiféle rázkodtatásokat nem okoztak s hatásuk ugyan még 
a mai bölcsészeti rendszerekben is megérezhető, de hogy a keresztyén
ség örök igazságon alapuló elveit nem voltak képesek megdönteni, 
az talán bizonyítást sem igényel. Igen ám, de ha elfogadjuk is azt, 
hogy a philosophiából sohasem lesz vallás, igazságnak, ismét oly 
kérdés előtt állunk, mely képes kételgökké tenni bennünket. Igaz, 
hogy Plató, Aristoteles s ezek rendszerén alapuló neoplatonicusok 
nem voltak képesek a régi vallásos világnézetet megdönteni s rend- 
szeröket, mint vallást a nép által elfogadtatni, úgy de az egyház 
történelem nem tanítja-e, hogy épen a legmiveltebbek ezen bölcsészek
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befolyása alatt lelkesedéssel fogadták a keresztyénséget s vallották 
igaz lélekkel annak tanait s szenvedtek érte vért&nuságot? nem 
tanítja-e azt, hogy a humanisták, egy G i o r d a n o  Bruno(?)  műkö
désükkel. de főleg bölcsészeti rendszerekkel mintegy előkészítették a 
reformatiót? Vagy más szóval a keresztyénség terjedését s tfsztul- 
tabb alakban való megújulását épen ezen bölcsészek működésének 
köszönheti s az ő előkészítő munkásságuk nélkül nem vált volna az 
a világ s legmiveltebb népek vallásává. Ha elfogadjuk valónak ezen 
hypotliesist, akkor nem fogadhatjuk-e el azt is, hogy a positivistak 
előhírnökei egy a jövőben fellépő vallásnak. A kérdés ilyen alakban 
feltéve érdekes, sőt — hogy ugv mondjam — pillanatra megdöbbentő 
az igaz keresztyén előtt, azonban véleményem szerint megoldható.
A hypothesis helyessége vagy nem helyessége azon fordul, váljon az 
említettem bölcsészek alapelveikben egyeznek-e a keresztyénséggel 
vagy pedig nem? Ha igen. akkor én is elfogadom a fentebbi követ
keztetések végeredményét vagy is. hogy a philosophusok egyengették 
a keresztyénség illetve a reformatió útját; már pedig ezen kér
désre a bölcsészet s egyháztörténelem igenlőleg felel s ez alapon, 
hogy tovább fűzzem következtetéseimet, az evolutio s létért való 
küzdelem tanát hirdetők, ha rendszerük keresztyén alapelveken nyug
szik, nem gátolják a keresztyénséget fejlődésében, sőt ellenkezőleg 
előkészítik azon alapot, melyen az minden feltűnés nélkül egy újabb 
s fejlettebb stádiumba léphet. Ezekután tisztelt közgyűlés azt hiszem 
túlzottak aggodalmai Schlauchnak, ámbár nem tudora, váljon a katho- 
licismusra nem fog-e hatni rombolólag azon körülmény, ha netalán a 
positivistak elvei megvalósulnak. Azonban erős a meggyőződésem, 
ha azon princípiumok, melyekre ezen egész rendszer építve van, ha 
nem helyesek, akkor nem is fognak érvényesülhetni. Mert ha a 
keresztyénség elveivel ellenkeznek azok, akkor nyomtalanul fognak 
elenyészni, ú. i. véleményem szerint az eszmék, a vallások fejlődésé
ben nincs ugrás, a keresztyénség elvei módosulhatnak ugyan, a 
mint módosultak s módosulnak is, mert már most sok dolgot az ujabb- 
kori irásmagyarázók révén egész más szemmel nézünk, mint Luther 
és Melanchton idejében; szóval a keresztyénség fejlődhetik saját medré
ben s alkalmazkodhatik az újabb világnézethez, azonban, hogy a 
keresztyénség egy csapásra megszűnjék s helyét egy csapásra egy 
más vallás foglalja el, nem hiszem. De vigyázzunk csak, nehogy I 
zsák utczába kerüljünk, u. i. nem állíthatjuk-e már most mi is a 
positivistákról ugyanazt, a mit Plátóról, Aristotelesről, t. i. hogy ők 
ugyan rendszerüket vallássá nem teszik, de előhírnökei a jövendő 
vallásának. Nem mondhatjuk-e egy a jövőben fellépő s a positivisták
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tanaival megegyező elveket hirdető vallás alapitóra: ime az idők 
teljességében megjelent az uj Messiás ! Nem oly korban élünk-e, mely 
sok tekintetben hasonlít a keresztyénség fellépése előtti korszakhoz? 
A nép és a hozzá csatlakozott csőcselék nem hangoztatja-e ú jra : 
panem et circenses ! nem terjed-e rohamosan az erkölcstelenség, elv- 
telenség s vallástalanság, nem szaporodik-e a szellemi és másféle 
proletárok száma, nem tűnik e szemünkbe ez különösen akkor, ha 
csak a jelen századot is összehasonlítjuk a múlttal ? S ha a jelen 
század nem is, de a jövő kor nem fogja-e óhajtani a mostani türhet- 
len állapotok megváltoztatását s nem fogja e örömmel fogadni az 
evolutió s létért való küzdelem tanát hirdetők vallását? Véleményem 
szerint nem és határozottan nem! Az előbbi bizonyításaimnál elfelej
tettem felemlíteni, hogy habár Plato, Aristoteles oly alap princípiu
mokat vallottak magukénak, melyeket később a keresztyénség hirde
tett s valósított meg, mégis ezek mintegy a régi görög római nép 
szelleméből fejlődtek ki s csakis így lehetett veteményes kertjévé a 
keresztyénségnek a római birodalom. A humanisták nem készíthet
ték volna elő egyedül a reformátiót, ha a nép szelleme és gondolko
zása hasonló elvek megvalósítása után nem törekedett volna, tisztelt 
közgyűlés, én nem akarom elitélni az újabb bölcsészeti rendszert s 
nem pedig azért, mert erre sem elég ismeretem s tehetségem nincs, 
sem erre feljogosítva nem vagyok, de kérdem: ha feltételezzük azt, 
hogy ezen rendszernek nincs egyetlen princípiuma sem, mely a keresz
tyénség elveivel megegyezzék, váljon tekintetjük-e egy uj vallás elő
hírnökének vagy másképen : a jövendőben gyakorlatilag érvényesül
het e oly philosophia, melynek princípiumait, eddig a keresztyén 
vallást hivő nép gondolkozásában nem találhattuk fel. Szerény véle
ményem szerint nem. Még egy érvet! Az evolutio s létért való küz
delem tanát hirdetők a jövendő vallásának az agnosticismust tartják, 
már pedig a történelem s tapasztalat azt bizonyítja, hogy nincs nép, 
melynek vallása ne lett volna s ne lenne; s ha a múlt s jelen e 
tekintetben mellettünk bizonyít, erős a meggyőződésem, hogy a jövő
ben sem érvényesülhet az agnosticismus.

Ne féltsük mi a keresztyénséget a philosophiától; hiszen annak 
emlőjén fejlődött, a hol jelenleg áll. Azonban ha vallási téren nem 
is, de lehetséges mindazonáltal, hogy más téren érvényesítheti magát. 
A bölcsészek nemcsak a vallásos forradalmakat s változásokat készí
tik elő, hanem egyszersmind a társadalmiakat is, példák reá Voltaire, 
Diderot, La Metrie (encyklopaedisták) kik rendszerűkkel előkészítet
ték a franczia forradalmat s a középkor társadalmi romjain meg
alkották azon kort, a melyben mi is élünk. Véleményem szerint az



ujabbkori bölcsészet (értem a positivism üst) — főleg ha tekintetbe 
vesszük, hogy ez némileg rokon az encyklopaedisták bölcsészetével — 
szintén érintetlenül fogja hagyni a vallást és sikerül elveivel társa
dalmunk legégetőbb kérdését a socialis kérdést megoldania. Hogy 
miképen gondolom én ezt. az már nem tartozik értekezésem keretébe.

íme nagy vonásokban bár, mindazonáltal igyekeztem ezekben 
kitűzött feladatomat megoldani. A kételkedés jellemzi a mai kort s 
ez alól mi theologusok sem vagyunk képesek magunkat kivonni s 
egyedüli mód ez ellen a tanulás s tanulmányozás, ezzel igyekezzünk 
mi Krisztusunkat s vallásunkat megismerni s megszeretni, mert. hogy 
ismét Szász Károly szavaival éljek : rA kereaztyénség örök igazsága 
életerős mag. melyet az első mythosok finom réteggel vontak be, 
melyre a középkor századaiban vastag és durva réteg rakódott. 
Reformátoraink e külső réteget feltörték s lefejtették. Sokkal köze
lebb jutottak s juttattak minket is az igazsághoz, de ne bigyjük, hogy 
azt a maga valóságában kezeinkben tartjuk már s eltehetjük szentség 
tartóinkba örök ereklyéül. Az igazság nem pihenhet. A levegő száza
dok folyta alatt az aranyat is megrozsdásítja s a gyémántot is csi
szolni kell időnként, hogy meg ne homályosodjék. Az emberi fel
fogás és áthagyományozás ily ártalmas légköre az igazságnak, el
hanyagolva elhomályosodik az is. Dolgozzunk ernyedetleniil annalv/ 
folytonos tisztántartásán, megóvásán a rozsdától, mely ellepi.“
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^ CSARNOK.  ;

H om ok k ö zö tt.
Irta: Z ú z Pál .

Ä  város rom; kihalva 
Belőle élet, fény és pompa.
Enyészet űzi rajta,
Szeszélyit bontva és tiporva. —
— Királyi nemzet lakta régen,
Most ámyék-lelkek nagy szegényen.

Ha nyugvó nap nyomában 
Leszáll az éj a bús vidékre:
Zaj támad a homályban 
S a csendnek zúgva kél fölébe.
Ezer kisértet szárnya lebben, 
Felhőként távol és közelben. —
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És lassan-lassan gyűlnek 
A lomborított őspiaczra;
Trónjára települ meg 
Rideg királyuk zord alakja. 
Szava átsí a lomha légen:
— A hajnal tétlen itt ne érjen!

S gerenda recscsen, roppant 
Oszlop szakad, kó', fal lebomlik; 
A szellemnép robotban 
S a város omlik, egyre omlik, 
Mig eltűnik a sivatagban,
Mig elfelejtik, bogy volt hajdan.

Majd lassú ének hangzik:
— Embernek műve és reménye 
Az égig íölmagaslik;
De elzokogják: vége, vége . . .
És kő kövön sem fog maradni, 
Emléke is csak pillanatnyi.

Oly sírón szól az ének,
Mint sírja halmán a halottnak, 
Kit gyászban elkísértek 
S hantján végsőül fölzokognak. 
De óra kondúl, rezgőn, tompán 
S a szellemnép túl van robotján.

És körbe-körbe állnak 
A trón körül sötét csoportba, 
Mint ködfoszlányok szállnak 
És tömörülnek egy gomolyba.
A táj köröttük por s kőhalom 
De benne fészkel a hatalom.

És szól. — Ott fönt az égen, 
Hold, nap s a többi fénylő testek 
Világunk tág űrében 
Csak alig, hogy föltünedeztek: 
Már voltam én, mint úr fölöttük, 
Kisérve útjok, légi röptűk.

— Erőben és anyagban,
A szívben, vérben és az agyban 
Kiterjedt birodalmam, —
Egész mindenség nyög alattam. 
Enyim, a míg van lét, az élet, 
Habár nevem is az enyészet.
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És lárma kél az éjben 
Sívás, nyöszörgő kín. sóhajtás;
Keringő forgó szélben 
A fÖltl meging s megannyi váz: 
Meggörnyeut, aggott árnyak, — mennek 
Hódolni, a nagy ősszellemnek.

— Szolgálunk íme néked 
Örök romlásnak nagy királya;
Kinek ott is van élet,
Hol a koporsó már lezárva. —
Ott ví hatalmad a viharban,
Eget verő vad zivatarban.

Mi téged esak kaezagtunk
Mig forrt borunk a víg kehelyben;
De szörnyű átok rajtunk 
S előtted álltunk fedezetlen :
Mit alkoltánk, ím, büszkeséggel,
A mii kő- s porrá omlik széjjel!

Hidegen int a szellem :
— Elég, uralma tűn az éjnek;
A hajnal a közelben
S a csillaglángok tönt kiégnek. —
Ki eddig megtagadt, a dőre,
Hadd lépjen, bátran most előmbe!

S előjön. Lant kezébon.
És fönség ül ki homlokára;
— Tiéd a föld egészben,
Te rombolásnak rémes árnya!
Tiéd mind, a mi föld s anyag csak,
Mit én neveztem el salaknak.

De nézz e szolganépre 
Mely tűrve tűn rabigádat;
Talán még szellemlénye 
Mint teste, semmiséggé válhat:
Oly rabja volt a durva testnek! — — — 
Királyi nép! — Mond a tiednek.

De engem nem nyűgöz le 
E sárgolyónak por s alomja,
Úrrá Tevék fölötte 
S lomjáért sohsem voltam szolga;
Szabad leszek mint fönt a szikra 
Ha már a felhőt áthasítja.
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— Illatja a virágnak,
Mint szűz imádság száll az égre;
A kis madár dalának
Oda cseng édes, lágy zengése,
És oda vonz, ragad föl lelkem : 
Hol 0 lakik, az Életszellem!

És véle olvad egybe 
Lánczát ledobva itt magáról; 
Miként a szív szerelme,
Mely a hittel forr egy forrásból, 
Él véle, míg a hit nem hal k i : 
Örökké fönn fogok maradni!

A költő szólott s fennen 
Düh villog a király szemében.
De sugár fénye röppen,
És győz a hajnal a sötéten 
S ezer kisértet surran, lebben, 
Megbúva távol és közelben . . .

—  P ártfogóinkat előfizetésük m egújítására illetve hátralékaik be
küldésére kérjük.

— A pozsonyi theol. akad. Iyceum nov. hó 30-án d. e. 11 órakor 
tartotta meg hálaünnepét, a két tanintézet jótevőinek emlékére. A 
123-zsoltár eléneklésével vette kezdetét az ünnep. Majd Z ú z  P á l
IV. theol. „A hála ünnepén“ cimű alkalmi költeményét szavalta el. 
Előadó a költemény magasztos tartalmát kellő aesthetikai Ízléssel 
emelte érvényre. Emlékbeszédet mondott Z s o l t i c z k y  S á m u e l  IV. 
theol., melyben lelkesen szolt a jótevőkről, rámutatván arra, hogy 
mikép a múlt úgy a jelen is mutathat fel nemes szíveket s készséges 
adakozókat, s végzi azon óhajával, hogy bár csak támadnának a 
jövőben is ilyen nagylelkű pártfogók. Azután ifjúi tűzzel szavalta 
S c h e f f e r  VIII. o. tanuló D i n g h a  S á n d o r  VIII. o. tanuló csinos 
képekkel bővelkedő költeményét. Továbbá S c h ö p f l i n  A l a d á r  I. 
theol. „A jótevők ünnepén“ cimű saját költeményét értelmes hang
súlyozással s biztossággal szavalta el. Az utolsó volt P e t r o v i c s  
P á l  VIII. o. tanuló, „A jótevőkhöz“ cimű költeménye, melyet I l g

B E L É L E T Ü N K .
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Ede adott eld. Befejezésül megint a lyoenmi dalegyesület „Hálaének“ 
cimfí motette-t énekelt igen szépen, szívhez szolón. Az egyes szerep
lőket lelkes tapssal jutalmazta meg a közönség.

—  A III. akad. is ten tisz te le t m. h. 23 án tartatott meg. A 
liturgiái részt nt. dr. M a s z n y i k  E n d r e  tanár úr végezte a theol. 
énekkarral egyetemben, melyet Frűhwirth S. úr vezetett. Beszédet 
tartott nt. S t r o m p  L á s z l ó  tanár úr, Máté 25, 1 —13. alapján. A 
beszéd alapgondolata volt: Vigyázzatok, mert nem tudjátok sem nap
ját sem óráját, midor az üdvözítő eljön. S ezen alapgondolatot keresz
tül vitte közetkező két részben, mely szerint nézzük a szüzeket az 
ő várokozásukban a vőlegény megjelenése előtt s (másodszor) az 
ő további sorsukban a vőlegény megjelenése után. A beszéd bővöl- 
ködött pathelikus helyekben, melyek igen kedvező hangulatott kel
tettek az áhitatos hallgatóban. — A IV. akad. istentisztelet f. h. 7-én 
tartatott meg. Nt. M a s z n y i k  E n d r e  tanár úr végezte a liturgiái 
részt. Beszédet mondott nt. V a s s k ó  G y u l a  tanár úr, Lukács 21, 
25—36 alapjain kellemes hanggal, természetes előterjesztéssel s átható 
komolysággal. Beszédének alapgondolata: Mire int minket a közelgő 
karácsony s megfelelt rá: Világból ki, ki magunkhoz! Magunkból 
föl, föl Istenhez! A tartalmas beszéd gondolatmenete úgy hatott, mint 
fakadó virágra a harmat gyöngye, éltetőn, fejlesztőn. . .

— Ismét csapás! Ismét szenvedés! De áldott az ITr neve! . . .  
Akadémiánk jótevője s lapunk nyomtatója W i g a n d  K á r o l y  F r i 
g y e s  meghalt f. h. 3-án. Temetése 5-én ment végbe, melyen akad. 
énekkarunk is két megható éneket énekelt. Szomorú szívvel tiszte
letünk kifejezésére emlékszünk meg, aztán, oly jól is esik a jókról 
való megemlékezés. Nyugodjék békében!

—  Midőn néhány szóval mi is megemléksziink nt. S á r k á n y  
S á m u e l  pilisi lelkész úr bányakerületi püspökké választatásáról 
és beiktatásáról, teszsziik azt azért, hogy jelezzük azon kedvező han
gulatot, melyet ez esemény hallgató ifjúságunk körében előidézett. Álta
lános volt a megelégedés, mely majdnem a lelkesedés jellegét vette 
magára, mikor nyilvánossá lön a választás eredménye. S mi is sziv- 
vel-lélekkel osztozunk ez érzelemben s bizalommal tekintünk mind
nyájan a jövő felé, tudván azt, hogy nem látunk kárt, mert az Úr 
nem világtalan vezetőt adott nekünk. Hozsánna! Hallelujah!

— Fötisztelendő és m éltóságos Zelenka Pál tiszai püspök úr f. h. 
11-én látogatásával tisztelte meg pozsonyi theol. akadémiánkat. Fő
tiszt. püspök úr megjelent az előadásokon is és buzdító szavakat in
tézett a hallgatókhoz, tanulmányaikban való kitartásra intvén őket.
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—  A pozsonyi theol. akad. az „Olvasókör“ körén belül P e  1 i k á n  
János III. éves hallgató vezetése alatt, hét tagból álló z e n e k a r  
létesült. A tagok hangszerei: háromjiegedű, piccolo, furola, czimbalom 
és gordon. A kör törekvése — az önművelődésen kivül — főleg az 
újonnan tervbe vett felolvasó estélyek iránti érdeklődés felkeltésére 
irányul. Kivánjuk, hogy sikeres legyen a működés, a nemes czél érde
kében !

— Megjelent „A hős Keczer András ev. vértanú csa lád ja“ című 
történeti elbeszélés. Caraffa szerzetté vértörvényszék áldozatainak 
hősi halála vezettetik benne az olvasó elé. Cselekvénye a maga egy
szerűségében megkapó, megható elannyira hogy némelykor szerzőt is 
magával ragadja annak tárgya. Olyan elevenen beszéli el a Keczer 
család jó és balsorsát, mintha vele történt volna meg mindaz. Leg
hatásosabbnak tartjuk azon jelenetet, mikor Keczer Gábor Caraffa 
embereitől kisérve s az utón találkozik húgával, Klárival. Kevesebb 
reflexió még elragadóbbá, értékesebbé, költőibbé tette volna e jelenetet. 
Az elbeszélés értékét emeli a szilárd történeti háttér, mi által nem
csak mulattatja az olvasót, de tanítja is. Méltó a pártolásra!

— Az eperjesi theologián kitűzött szak vizsgálati themák. 1. Miért 
a legfőbb jó Isten országa. 2. Milyen jelentősége van Jézus halálának 
az ujtestamentomi irók szerint — genetikus fejlődésben kitüntetve.

— Lapunkra legújabban előfizettek: IX. évf. második felétől 
XII. évi. első feléig: Ntn. C s e n g e y  G u s z t á v  theol. tanár úr 
Eperjes 6 írttal. X I.—XII. évfolyamokra: Tdő. Bo ór  J e n ő  ev. lel
kész úrS. A. Ujhely; Ntü. B r u n n e r  J ó z s e f  ev. lelkész úr Sopron; 
Ntü. M ü l l n e r  M á t y á s  nyug. lyc. igazgató úr Sopron, 4—4 í r t ta l ;
XI. évfolyamra; T. U l i c s n y  K á r o l y  gazdász úr Keszthely 2 írttal;
XII. évfolyamra: Tek. W i g a n d  K á r o l y  úr Pozsony; Tek. Kesz t -  
l e r  T i v a d a r  úr Pozsony; Ntü. H a r s á n y i  S á n d o r  ev. lelkész 
úr Orosháza; Ntü. id. J e s z e n s z k y  K á r o l y  ev. lelkész úr Mező- 
berény; Tdő. F a r k a s  Ge j z a  ev. lelkész úr Nagy-Szombat; Ntü. 
Mód L e n á r d  ev. esperes úr Vas-Simonyi 2—2 írttal. XII. évf. első 
felére: Tiszt. M a k a i  E l e k  ref. theologus úr Debreczen 1 írtta l 
X II.—XIII. évfolyamokra: Ntü. K o v á c s  P á l  ev. lelkész úr Puszta- 
Födémes 4 frttal. — Péntári szám: 36—48.

Szerk. postája :
B. P. Eperjes. Kö. Zs. Sopron. Köszönet. Üdvözlet!

Wigand F. K. nyomdája Pozsonyban,
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(Vége.)

I lly  elveket vallott Spener; de korántsem akarta, hogy ezeket, 
mint a lehető legjobbakat, mindenki elfogadja, hanem inkább arra 
kéri a kegyes lelkeket, kik vele együtt keseregnek az egyház siral
mas állapotán, hogy gondolkodjanak ők is, és mondják el jobb néze

teiket. Mindamellett nagy port kavart fel Spener e munkájával, 
mert az orthodoxok fülét sértette a való igazság; Spener hívei pedig 
annál inkább megerősödtek előbbi meggyőződésükben. A vallási 
összejövetelek mindenfelé divatba jöttek ; de nem lévén meg mindenütt 
a mester szelleme, a türelmetlen túlbuzgóság nem egyszer separa- 
tistikus törekvéseket juttatott felszinre. „Isten végzéséből történt, 
panaszkodik maga Spener, hogy a legjobb lelkek, kik eddig nem 
kevéssé fénylettek a többiek előtt, az általános romlottság keltette 
buzgóságukban annyira mentek, hogy lelkiismeretükkel ellenkező 
dolognak tartották a nyilvános gyülekezettel való gyónást, sőt né
melyek vissza is vonultak a gyülekezettől, miből még egész zavarok 
is származtak.“ A felidézett szellemet egy újabb munkájával akarta 
lecsöndesíteni, melyben azt igyekszik megmutatni, mennyiben igazol
tak, s mennyiben nem az egyházban való panaszok. De hasztalan 
tisztázza magát, ellenei nem hallgatnak, egyre érik a támadások

I T H E O L O G I A .
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mindenfelől, melyek annál roszabbúl hatnak rá, mert physikuma is 
gyengülni kezd. Az örökös munka, a lelkipásztori teendők lelki- 
ismeretes teljesítése, egyik fiának elvesztése, a másikban való keserű 
csalódása s hozzá még a sokszor teljesen alaptalan vád, sőt aljas 
rágalom — mindezek annyira elővették a negyven éves férfiút, hogy 
már-már a sír szélén érezte magát. Barátai tanácsára és kérésére 
azonban huzamosabb időt töltött fürdőn, s egészsége úgy, a hogyan 
ismét helyre állott. Szüksége is volt rá, mert most meg Difeldnek 
kellett megfelelnie, ki nyilvános iratban elitélte Spener azon állítását, 
hogy csak a megigazult lelkész működése lehet áldásos. Spener erre 
„Allgemeine Gottesgelehrtheit“ czímű munkáját adta ki, s sikerült 
is ezzel ellenfelét egyszer s mindenkorra elhallgattatnia. Abból soha 
nem bírt engedni, hogy: „egyedül a szív  az a tábla, melyre az igazi 
theologiát írni kell, a melyre az igazán érdemes is.“

Spener hire már rég túlszárnyalta hazája szűk határát s egyéni
sége, meg munkássága nem csak ellenségeit, de jóakaróit is szaporí
totta. Az akkori szász herczeg, III. János György átutazóban hal
lotta egyszer prédikálni, s — mint mondá — nem hitte, hogy így 
megindítsa valaki. Azért jónak látta a sokat emlegetett férfiút meg
hívni dresdai udvarába. Spener e meghívásra elhagyta húsz évi fel
áldozó munkásságának színhelyét. A nép könnyes szemekkel vált 
meg kedvelt lelkipásztorától, ki maga nehéz szívvel gondolt a rá 
várakozó nagy feladatra. A fejedelem gyóntatójának kellett lennie. 
Spener előre látta, hogy a fejedelem hideg közönyösségére s könnyű 
lelkiismeretére nehéz lesz hatnia; szabados udvari nép volt hallgató
sága, mely csakhamar megütközött a szenteskedő „iskola-mesteren“, 
mert így nevezték a kátéórák miatt, melyeket rövid időn életbe lép
tetett itt is.

Annak daczára, hogy a farizeusi álnoksággal s nyilvánvaló bű
nökkel folytonos harczban volt, itteni működése sem maradt ered
mény nélkül. Csakhamar sikerült keresztül vinnie, hogy a szász tar
tomány két egyetemén, Wittembergában és Lipcsében az elhanyagolt 
bibliai tárgyakat újra felkarolták. Különösen Lipcse érezte az új 
szellem hatását. Három fiatal, lelkes tanár nyíltan kezdte hangoz
tatni Spener elveit. Francke, Anton és Schade voltak e triász tagjai. 
Az ő kezdeményezésükre jött létre a collegium philobiblicum, mely
nek czélja volt, minél többet olvasni, magyarázni a szentirást. Az 
egyetemi hallgatók kaptak az alkalmon és Francke örvendezve adja 
tudtára „drága atyjának“ — a hogy Spenert nevezni szokta — mily 
szépen búzdúl az ifjúság. Spener szíve is őrült rajta s már-már a 
jobb jövő reménye kezdett fakadni benne, az ifjúság buzgalma úgy
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tűnt fel előtte, mint a tavasz első hírmondója, a virág, mely után 
majd életre való cserje, az erős törzsön áldott gyümölcs is fog teremni.

De öröme nem soká maradt zavartalan, mert Francke türelmet
len vezetése alatt az amúgy is szélsőségekre hajló ifjúság téves útra 
lépett: a nyilvános istentisztelettől, az eljárásukat nem helyeslő, 
tanárok előadásaitól sokan távol maradtak s e helyett az úgyneve
zett conventiculumokat látogatták, melyeket mint sűrűbben tartottak 
Lipcsében. Francke maga sem volt mindig a legtapintatosabh s nem 
egyszer intette őt barátja, a csendes természetű Spener. Fájó szívvel 
panaszkodik ez időben : „Az esik csak nehezemre, hogy több bánatot 
és aggodalmat kell szenvednem jó barátaim részéről, mint ellenségeim
től, kiknek támadása, mindeddig nem nagy aggodalomba vagy féle
lembe ejtettek.u — Valóban nem is félt ő soha ellenségeitől; lám 
most is nem Carpczow támadásai aggasztják, ki mint Spener sze
mélyes ellensége, az új mozgalom minden hibáját és tévedését reá. 
mint a „pietismusu atyjára szórta kiméletlenűl. Ettől fogva jött az 
a név mindinkább divatba, s a küzdők hevessége csak fokozta az 
elkeresedést. Mindhiába igyekezett Spener Franeket megvédelmezni, 
Carpczow terve végre is sikerült s Franeket elmozdították állásából. 
Spenerre is talán hasonló sors várakozott volna, ha a gondviselés 
másként nem akarja.

A fejedelem már régebben rossz szemmel nézte gyóntatóját, ki 
szelídséggel bár, de tartózkodás nélkül figyelmeztette hibáim, úgy. 
hogy végre személyesen nem is érintkezett vele. Spener azonban, 
mint a lelkiismeretesség megtestesülése, a gyónás előtt Írásban mondta 
el neki mindazt, a mit szive érzett. De ezzel csak még jobban szí
totta a fejedelem ellenszenvét, úgy, hogy ez megfogadta, többé nem 
hallgatja meg beszédeit s azzal fenyegetőzött, ha Spener nem megy, 
vagy katholikussá lesz. vagy átteszi székhelyét máshova. Ott állott 
Spener keserű tudatával annak, hogy legigazabb törekvéseinek is 
szárnyát szegi a rút hálátlanság. Úgy látszik, mintha már leljesen 
lemondana mindenről, midőn e keserű szavakra fakad: „Ha valami
hez fogok, már ez elég ok arra, hogy meg ne történjék.“ Ily körül
mények közt nem csodálhatjuk, ha megkönnyebbülve sóhajt fel, midőn 
„üt a szabadulás órája“, a melyben megválik Dresdától. Az 1690-iki 
év junius havában ment el utolsó állomására földi vándorlásának, 
a büszke Brandenburg fővárosába, Berlinbe, honnan már az örök 
hazába vezetett útja. Jogtalanul vádolta némely túlbuzgó a berlini 
meghívás elfogadása miatt, hogy ezzel református uralkodó szolgála
tába áll. Hiába mondogatta Spener, hogy a református tannal nem 
lesz semmi dolga, ő evangélikus gyülekezet lelkésze s a két felekezet

í>*
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papjainak szigorúan tiltva van minden súrlódás; meg különben is 
vérében volt már a vallásos türelem. Bár munkálatlan földre talált 
Berlinben, de istentiszteleteit nagy számmal látogatták a hívek s 
mind bensőbb szeretettel csüngtek rajta. Az alája rendelt lelkészek 
és fiatal theologusok részérói is, kikre jótékony hatással volt, meleg 
rokonszenvet tapasztalt és hivataltársai, ha nem is támogatták nyíl
tan munkájában, legalább szives jóakarattal viszonozták barátságát, 
így tehát sokkal kellemesebb volt élete, mint Dresdában. A kormány 
több rendbeli szolgálatáért sok tekintetben szabad kezet engedett 
neki, úgy, hogy sikerült keresztülvinnie a hallei egyetemre theologiai 
tanárok meghivását, kik között ott volt mindenekelőtt tanítványa és 
barátja, a sorsüldözte Francke. Ez időtől fogva a hallei egyetem 
Witembergával s Lipcsével szemben mindenkor úgy tűnik fel, mint 
a jótékony bensőségre törekvő pietismus tűzhelye, mely áldásos fényé
vel nemsokára átjárta az életet.

De míg Spener Berlinben szakadatlan, csendes munkásságban 
töltötte életét, addig Szászországbau eltávozása óta minden rágalom 
és ócsárlás gátot tört s megindultak az ú. n. pietistikus viták. Spener 
hívei a legbetegesebb irányokba csaptak át lassanként, ellenei pedig 
sokszor oly tételeit is kárhoztatták, melyeket már előbb elfogadtak 
volt. így egy Wittembergában megjelent vita-irat több mint 280 
hamis tételt talál Spener irataiban. A pietistákat nem egyszer éri 
vizsgálat, heves rendreutasítás a hatóságok részéről s habár Spener 
nem is értett ezekkel teljesen egyet, azt ismételten hangsúlyozta, 
hogy a rosszúl értesült hatóságoknak is kell engedelmeskedni s a hol 
ilyenek az összejöveteleket megtiltják, ott abban kell azokat hagyni, 
mert nem folynak közvetlen Isten parancsolatából. De az ellen 
határozottan tiltakozott, hogy az igazi pietismus hívei közé sorozzák 
azokat a beteges irányú rajongókat is, kik egyre sűrűbben mutatkoz
tak. Újra, meg újra közbe szól: „Quo quo ruitis?“ Óv mindenkit a 
különös isteni kijelentés után való kapkodástól, mert előfordulását 
nem lehet ugyan tagadni, de az apostolok kora óta nagyon megrit
kult; jobb semmit se fogadni el, mint mindent. — Szóval Spener 
minkét irányban elég vigyázatossággal járt el. A mint nem helye
selte a túlzásokat, úgy nem szavazott mindenben az azokat elitélő 
hatóságokkal sem, hanem az „aurea mediocritas“ embereként tűnik 
fel, minek következtében aztán itt-ott kissé enyhén ítélte meg a 
dolgokat.

De más irányban is folyvást résen kellett lennie. Ez időben 
kísérletté meg a hatalmas Bossuet a katholikusok és protestáns ki- 
békítését. A nagynevű franczia püspök elég ravaszúl eltudta rejteni



igazi törekvését, mely a protestáns fejedelmek átcsalogatására irá
nyult. Féltették is Spenert sokan, hogy engedékenysége bele sodorja 
őt is a hálóba; de a protestáns tan sokkal inkább összeforrott egész 
lényével, mint sem hogy engedni bírt volna s csakhamar át is látta, 
mi lappang Bossuet ügyesen szőtt leple raegett. Annál fájdalmasab
ban érintette természetesen az a hír, hogy egykori tanítványa. F r i gy  es 
Ágost ,  szász választófejedelem, apái vallásának árán vásárolta meg 
a lengyel koronát. Isten büntetésének tekintette ezt a romlott álla
potok miatt, s mind jobban elborult lelke, ha egyházára gondolt, 
melynek érdekét mindenkor szivén hordozá s rettegett mindentől, a 
mi azt veszélyeztethetné. Ezért nem fogadta tárt karokkal Frigyes 
király egyesítő törekvéseit se a két protestáns felekezet között. -Nagy 
baj ez — úgymond — s attól kell tartani, hogy ha egyszerre akar
juk megszüntetni, úgy járunk vele, mint az az orvos, ki hosszú 
nyavalyában szenvedő betegét egy műtéttel akarja meggyógyítani: 
a baj a helyett, hogy megszűnnék, még nagyobb lesz.“

Már ekkor azonbon egyre jobban érezte Spener, hogy nemsokára 
eléri a göröngyös úton a végső ezélt, melynél csak egy szűk sír, 
s talán hideg kőemlék várja. Segéd nélkül már 1701 óta nem bol- 
dogúlt, kezei megnehezültek, úgy, hogy hihetetlen kiterjedésű levele
zéseit már nem tudta elvégezni; a polémiáktól szinte visszavonúlt s 
csak önmagával foglalkozott. De bármint tekintette is a múltat, 
lelkiismerete nem háborgatta. Hiszen egyházához hű maradt mind
végig s a nemes harczot megharczolta; mégis megható szerénységgel 
így szól az áldott lélek : „Elleneimet nem gyűlölöm, sőt szívem mélyé
ből kívánom, hogy sokkal, de sokkal előttem legyenek a dicsőség
ben. — — Semmmim, de semmim sincs, csak Istennek kegyelme a 
Jézus Krisztusban; mindazon jókból, melyek talán általam jöttek 
létre, semmi se illet engem, legfeljebb, a mi hiba van rajtuk.“ — 
Midőn rövid ideig újra kezdett lábbadni, sietett befejezni utolsó mun
káját „Jézus Krisztus örökké való istenségéről.“ Megírta még Ön
életrajzát s meghagyta, hogy ezt olvassák fel halála után a szószék
ről s ne halmozzák el a szokásos dicséretekkel. — Csöndes türelem
mel viselte baját s hálákat adott Istennek, hogy a heves fájdalmaktól 
megkíméli. 1705 január havában egy napon ismét íróasztala előtt 
ült s egyik barátjának közös barátjuk kimúlását jelentette. Midőn a 
levélben a „halál“ szóhoz ért, kiesett kezéhez a toll s Spener kény
telen volt ágyba feküdni. Január 13-dikán volt 70-ik születése napja. 
Mikor az óra délután ötöt ütött — születése órája — könnyek tolúl- 
tak szemébe a mély megilletődéstől s ajka nem győzte eléggé magasz
talni az Isten kimondhatatlan kegyelmét; fájt neki, hogy nem volt
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hasznos szolga az Ur előtt és legtöbb idejét nem Isten dicsőségére 
lordította.“ Végre még felhasználva rövid ideigtartó jobban létét, 
levelet írt királyának, hogy hordozta szivén mindenkor az Isten 
országának ügyét országaiban. Midőn január 27-ikén gazdaasszonya 
ebédét hozta, a beteg így felelt: „Nem eszem, nem iszom többé, közel 
vagyok az örökké valósághoz.“ Hitének szilárdsága és öröme az Úr
ban nem lankadt egy pillanatra sem. Nem szenvedett benső mardo- 
sásokban, de érezte már lelke szegénységét. Csöndes alázata minden 
látogatóját meghatotta; különösen szeretett még társalogni barátjá
val, Constein báróval. „Teljes életében a munka volt nyugalma s a 
tétlenség ezért esett oly nehezére.“ De bevallotta, hogy nála igaz
nak bizonyul, hogy „ha a külső elpusztul is, a belső napról-napra 
gyarapszik.“ Buzgó egyházi énekeket mondogatott magában s még 
utolsó estéjén is elolvastatta magának Jézus főpapi imádságát, melyet 
az irás legszebb részének tartott, de azért soha se mert róla prédi
kálni, mert „nem értette meg teljesen.“ Másnap reggel — február 5. — 
nyugadt szendergés után hirtelen minden jaj-szó nélkül húnyt el s 
lelke eltávozott az Isten népének örök nyugalmába, „hol küzdelem s 
viszály nélkül arathatta, a mit oly fáradsággal s türelemmel vetett 
volt.“ Február tizenkettedikén adták át porhüvelyét a földnek a 
Nikolai-tomplom sirkertjében. Beszédet azon textus felett tartottak 
koporsójánál, melyet még maga választott: „Hogyha pedig a Krisztus 
ti bennetek vagyon, jóllehet a test meghal a bűnért, de a lélek élet 
az igazságért.“ Fehér ruhában, fehér koporsóban temették el, mert 
így hagyta volt meg életében : „Eleget gyászoltam teljes életemben 
az egyház állapota m iatt; midőn most bemegyek a diadal egyházába, 
fehér ruhával, fehér koporsóval be akarom bizonyítani, hogy az egy
ház megjavulásának reményével halok meg itt e földön.“

Nem akarunk azok közé tartozni, kik kényelemből a „de mor- 
tuis nihil nisi bene“ elvet feltétlenül követik; de annyit bizonyára 
elmondhatunk, hogy Spener élete igaz keresztyén élet volt. Magán 
jelleméhez, nem fér semmi szennyfolt, annyira, hogy meg legmeghit- 
tebb barátaihoz intézett leveleiben sem találunk egyetlenegy vonást 
sem, a mely magán jellemére homályt vetne. Úgy áll előttünk, mint 
az önzetlen buzgó munkás igazi példányképe, ki sohase a maga erejére 
támaszkodik, a sikert se magának tulajdonítja; buzgó imádsággal kér 
segítséget az égtől, ha munkához fog s a munka gyümölcséért töre
delmes szívvel ad hálákat az Úrnak. „Vigyázzatok és imádkozzatok — “ 
ez lebegett Spener szemei előtt mindenha; nem is fáradt ő maga a 
másokért való könyörgésben sem. Naponként többször is visszavonult 
szobájába s belefoglalta imádságába mindazokat, kik csak legtávolabb-
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ról is érintették lelkét. Különösen az üldözöttekért fohászkodott s 
nem feledkezett meg hazánkról sem. hol akkor nyögött a Protestan
tismus Leopold igája alatt s a gályarabok fájdalmas sóhajai ekkor 
hattottak idegen nemzetekhez is. Spener egynek érezte magát a 
szenvedőkkel s kérte az Istent, világosítsa meg egyszer már az új 
Babylon híveit, hogy mondjanak le üldöző diikükról, vagy ha bün
tetésképen éri a protestánsokat ez az üldözés, segítse az egyházat 
oda. hogy semmi folt se találtassák rajta. Imádságai ott hozzák leg
inkább rezgésbe szivünk húrjait, hol édes övéit ajánlja az isteni gond
viselés oltalmába. Itt látjuk, mily aggódó gondoskodással csüng csa
ládján a szerető atya, mily odaadó szeretettel virraszt felette. És 
mégis gyermekeiben épen nem lehetett öröme. Azt a fiát, kihez leg- 
virulóbb reményeit fűzte, ifjan temette el s a többiek csak szomorú
ságot hoztak a jó atya fejére. De ez nem is csoda, ha meggondol
juk, hogy Spenert annyira elfoglalta az a nagyobb család, a hívek 
családja, ennek szentelte minden idejét és erejét. Hiszen minden 
törekvése oda irányult, hogy a helyes vallási felfogás útján való
sággá tegye az is ama mély jelentésű szavait. „Egy test vagyunk 
a Jézus Krisztusban.“

Ebből a szempontból Ítélhetjük meg Spener egész működését. 
Ez a czél lebegett szemei előtt predikáczióiban, melyekről maga azt 
mondja, hogy mindenkor a lehető legnagyobb egyszerűségre, de e 
mellett szívbeli szeretet kifejezésére törekedett, hogy így egyszers
mind igazi bünbánatra segítsen. Lelkipásztori tevékenysége és irói 
munkássága is csak azon czél szolgálatában állottak, hogy a laikusok 
és a papság között emelt választó-falat végképen megsemmisítse; 
hogy a lelkész mindenkor együtt működhessék híveivel. A „collega 
pietatis“ is csak ezen törekvésre vezethetők vissza. Azt akarta Spener, 
hogy ezek kovászként hassanak az egyházra, s semmitől nem irtó
zott annyira, mint a szekták alapításától.

Ettől a lépéstől visszatartotta Spenert theologiai műveltsége és 
gondolkozása módja. E tekintetben pedig áll az, a miről maga is 
ismételten meggyőz bennünket, hogy ő nem akart egyéb lenni buzgó 
lutheránusnál, hiszen alig van fontosabb állítása, melynél, mint Luther 
hű tanítványa hozzá ne tenné : „0 mondá.“ De szerinte sokban félre
értették Luthert s épen azt tűzte ki maga elé főfeladatként, hogy a 
reformatio megbecsülhetetlen áldásait a tanból az életbe vigye át. 
Tan tekintetében pedig a lutheránus egyház teljesen tökéletes, úgy, 
hogy Spener az igazi látható egyháznak nevezi s tévelygésnek mond 
minden separatistikus törekvést, mely ezen egyháztól való elszaka
dást ezélozná. A hit által való megigazulás tana annyira egyoldalúvá
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lett, hogy e inellett a keresztyéni élet elvesztette igazi alapját. Spener 
tehát a megszentelést emelte ki különösen, a hit mellett cselekedetre 
buzdított s követői ebben épen az előbbivel ellenkező túlzásba csap
tak át s a mester természetes bensősége náluk mesterséges jámbor
sággá, képmutatássá fajult.

Spenert ellenfelei többször chiliasmussal is vádolták. De ha a 
jelen keserűségei talán olykor-olykor merészebben varázsolták is val
lásos leiké elé a jobb jövő képét, azért az „ezer éves birodalom“ 
megalapításának érzéki reményétől mindenkor ment maradt, sőt határo
zottan fellépett azok ellen, kik ehhez ragaszkodtak. Általában Spener 
mindig a mérséklet útján maradt, s ez az, a mi a pietismus másik 
vezérétől, Francketől megkülönbözteti. Spener a zajtalan munka híve, 
ki nem várja fáradsága gyümölcsét azonnal s ha kell, veszély nélkül 
meg is alkuszik a körülményekkel. Francke merészen fog mindenhez, 
s a „törik vagy szakad“ elvet látszik követni mindenben. Ebben 
találhatjuk magyarázatát Francke viszontagságos életének, de egy
szersmind annak is, hogy hirtelen tudott nagy dolgokat úgy szólván 
semmiből előteremteni — s itt csak a hallei híres árvaházra kell 
utalnunk. Vele szemben Spener nem hirtelen hat, de hatása annál 
állandóbb, s ha őt János apostolhoz hasonlítjuk, úgy ifjabb harczos 
társa Francke, inkább Pállal mutat rokonságot.

Spener halála után is sokat foglalkoztatta a közvéleményt s 
míg az egyik tábor még a „boldogult“ jelzőre se tartotta érdemes
nek; addig a másik rész még hibáit is szépítette, melyeknek pedig 
Spener mindenkor tudatában volt. Eleinte különösen az orthodoxia 
fordúlt ellene. Bizonyos is, hogy Spenernek az életet hangsúlyozó 
egyoldalúsága nagyban előmozdította az egyes tanok iránt való 
közönyösséget s a rationalismusnak lett útegyengetőjévé, holott erről 
soha nem is álmodott. Maga a rationalismus sem tartotta soha 
mesterének, sőt ellenkezőleg teljesen elfelejtette. Midőn ezen theo- 
logiai irány korszaka lejárt, ismét Spenerhez tértek vissza, úgy, hogy 
az a sajátságos jelenség áll előttünk, hogy a kire kora mint az egy
házi tan ellenségére a hitrontó bélyegét sütötte, s ki tényleg elő is 
mozdította a tanok iránt kevésbbé érdeklődő rationalismust, ennek 
elhaltával az ő szellemének hatása alatt új élet támad, melynek tala
ján ismét a pietismustól erősen áthatott felekezeti orthodoxia emel
kedik. Ezt mutatja a jelen század eleje.

Újabban ismét elalvó félben van Spener szelleme s a pietismus
tól a vallásos közönyösség e korszakában, mint fanatikus különöskö- 
déstől általánosan elfordúlnak. De bármint ítéljenek is Spener és 
iránya felett az egyesek, annyi minden esetre áll, hogy nagy erő
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rejlik a pietismusban s semmi egyébtől nem várható a vallásos élet 
áldásos megújulása, mint az egészséges pietismus szellemétől. Azért 
az „errare humánum est“ elv fentartásával vsak óhajtanunk kell: 
vajha minél több Spenerhez hasonló tia születnék evangelmi egy
házunknak !

A pápai hatalom eredete és növekedése.
— Cyprian Ernő: „l'rsprung und Warhsthura des Hapstthums- munkája nyomán. —

Irta: H a lt  az ár Ján os .

(Vége.)
Ezen mohó kapzsiságnak végző ezélja nem volt egyéb, mint a 

pápai hatalomnak, még a fejedelmek hatalmi körén is feljebb emelése. 
Antonius Papanus minorita és Silvester Petrosancta jezsuita is beis
merik ezt, bár oly felfogással, hogy mindaz csakis a „hit elleneinek“
— Luther és Kálvin — ellensúlyozása érdekében történt. Persze az 
nem jut eszükbe, hogy Krisztus és az apostolok az ige fegyverét 
használták a pogány császárok és az esetnekek elleni küzdelmükben.

A keresztyénség még eredeti tisztaságában „szentek gyülekezeté“- 
nek ösmerte az egyházat. Mivel azonban e meghatározás nem vált 
be alkalmasnak a pápaság létjogának beigazolására. a jezsuiták — 
Launoius szerint Canisius és Bellarminus — oda ferdítették az egy
ház látható — földi — monarchia, melynek feje a pápa, s hogy az 
igazi egyházat a külső hatalomról és jólétről lehet fölismerni. Pedig 
nagyon különös következtetésre kellene jutnunk, ha e tant az első 
keresztyének gyülekezetére akaraók alkalmazni, melynek annyit 
kellett szenvedni a hatalmasabb pogányoktól. De még az is nagy 
kérdés, hogy volt-e igazi jólét — boldogság — abban a római egy
házban, hol annyi veszekedés folyt le,- melyekről Bellarminus bíboros 
„a galamb sóhajai“ czimű könyvében emlékezik meg.

Az egyház új fogalma mellett nem csoda, hogy főleg egyházi 
perekben számosán a pápához apelláltak, miáltal ezek tekintélye és 
hatalma szerfölött megnövekedett.

Később a pápák több jogot privilegizáltak maguknak, különösen 
a c z í m e k  tekintetében.

A „pápa“ czimről például a benedictinus Ruinart (Notis ad 
acta primorum martyrum) is azt állítja, hogy az régebben minden 
püspöknek tulajdona volt, ép úgy mint a „Péter  h e l y t a r t ó j a “ 
czím is, melyről a sok között Baluzius is bizonyságot tesz, midőn 
„Notis ad Servatum Lupum“ feliratú könyvében így szól: „...ceteri
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quoque episcopi passim vocantur v i c a r i i  B e a t i  P e t r i . “ Ép igy 
jutottak az „ á l t a l á n o s  p ü s p ö k “ „ püspökök  p ü s p ö k e “ vagy az 
„ a p o s to l i “ czimekhez, mint már az előzményekből tudhatjuk. Az 
„ő s z e n t s ég e“ megszólítást pedig Nagy Gergely is használta a 
többi püspökökkel szemben. A „p ön t i  f  ex m a x i m u s “ nevet a VI. 
század összes püspökei használták s ennek pogány eredetét Raynaudus 
jezsuita sem tagadja.

Hogy az „eg y h á z  v ő l e g é n y e “ név inkább Krisztust illeti 
meg mint a római pápát, azt józan ésszel lehetetlen kétségbevonni. 
Az „ I s t e n  s z o l g á i n a k  s z o l g á j a “ czim pedig a mily fonák a 
pápaság birtokában, ép oly nevetséges is.

Ugyancsak a hierarchia érdekeit szolgálja a szentirás anya
nyelven olvasásának tilalma is. Ha a pápák létjogosultságukat a 
szentirásban igazolva látták volna, akkor semmi esetre sem tették 
volna közzé e tilalmat. A régi egyházi atyák szigorú kötelességgé 
tették a biblia olvasását, de hát akkor nem is kellett félteni semmi
féle pápaságot.

Egyes bűnökről azt hirdették a pápák, hogy azok alúl csak ők 
maguk adhatnak fölmentvényt. Az ily bűnökbe esettek seregestül 
tódultak Rómába, honnan aztán mikor visszatértek, nemcsak a bűn
től, de a p é n z t ő l  is meg voltak szabadúlva. Hogy jogos-é ezen el
járás, arra megtaláljuk a feleletet Jézus imájában „ . . . b o c s á s d  
meg a mi bűneinket;“ de Ap. Csel. X. 43. versében is ezt olvassuk 
„. ..  bűneinek bocsánatát vesszi az ő neve által mindenki, a ki hiszen 
ő bene.“ Már hogy itt nem a pápáról van szó, azt talán a Szent 
Péter örökösei sem mernék kétségbevonni.

Nagy tekintélyre tettek szert a pápák az által is, hogy mintegy 
300 éven át ők képezték a legfőbb egyházi hatóságot, melytől a 
zsinatokhoz sem lehetett főlebbezni, amint Laurea bíboros értesít 
bennünket.

Jótékony hatást gyakoroltak a pápák erszényére s igy hatal
mára is a p a l l i u m o k ,  melyeket az új érsekeknek és püspököknek 
küldöttek, annak jeléül, hogy őket mint törvényes egyházi hivatal
nokokat elismerik és megerősítik. S e szokás — melyet eredetileg a 
császárok alkalmaztak a pápákkal szemben — később annyira meg
gyökeresedett, hogy ily pallium nélkül püspök vagy érsek senki sem 
lehetett. IV. Piustól kezdve már minden egyházi tisztviselő kötelezve 
volt a pápának teendő hűségi esküre, a mi idővel a királyokra és 
császárokra is kötelezővé vált. S bár e szokás már elmaradt, a pápák 
most is törekesznek utána és remélve várják a régi jó idők meg
újulását.
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Nagy szolgálatokat tettek a pápáknak a szerzetesek, kivált pe
dig a kolduló barátok. Ezek leginkább a köznép körében szerény
kedtek a pápaság cséljai érdekében, de oly alávaló eszközökkel, hogy 
Melchior Canus spanyol püspök is megbotránkozott eljárásuk felett.

A pápaságnak legfélelmélesebb serege volt a „ C o n g r e g a t i o  
de p r o p a g a n d a  f i d e . “ Ennek tagjait a legkiválóbb tehetségekből 
válogatták össze. Az egyesület főezélja az úgynevezett eretnekség 
kiirtása volt. Itt kovácsolták a legkülönfélébb terveket a protestánsok 
ellen: innen küldték szét a missionariusokat a legfurfangosabb meg
bízatásokkal. Az egyesületnek külön nyomdája is volt, melyből a leg
különfélébb nyelvű könyvek kerültek elő, mindmegannyi a pápai ér
dek szolgálatában. A vádlott eretnek fölött a Rómában felállított 
egyetemes vagy inpuisitiói törvényszék mondott Ítéletet, mely nem
különben a pápák érdekeinek volt eszköze.

1200 után kezdődik az inquisitio formális életbeléptetése, midőn 
a pápa Dominieust — a róla nevezet szerzet alapitóját — küldte ki 
az albingensek ellen, felruházván öt az inquisitor vagy eretnekmester 
névvel. A római törvényszék később saját kebeléből többfelé küldött 
inquisitorokat, kik példabeszéddé vált kegyetlenséggel bántak el az 
eretnekekkel, kiknek egyéb bűnük nem volt, mint az, a mit a rossz- 
akarat rájuk kent. Midőn Luther keze megrendítette a pápaság ha
talmát, a büntető törvényszék fölé III. Pál még egy „congrega-  
t i o t “ állított, mely amannak Ítéleteit még külön megvizsgálta és 
megbírálta. Ezen egyesületek közelebbi, centrális működéséről keveset 
tudunk, — a mi különben — még a rendhez tartozók mindegyikénél 
sem volt nyilvánvaló. De az általok elkövetett, regényekbe is fel
használt kegyetlenségek nem rejtett dolgok, melyekről Alphonsius a 
Castro barát is említést tesz és bizonyos büszkeséggel, egy — V. 
Károlyhoz irt — levelében. E levél hatása folytán bocsátotta közre 
a császár Németalföldön (1550) azon edictumot, melyben eltiltja a 
szent irás fölötti vitákat és az eretnekség ellen a legborzalmasabb 
kegyetlenségeket szabta ki. Ugyanezen Alphonsiusnál olvassuk, hogy 
az eretnekek megölését épen nem tartották bűnnek s a kivégzés leg
különbözőbb nemeit csak közönyös dolognak tekintették. Természetes, 
hogy a kivégzett eretnekek birtokáról az inquisitorok gondoskodtak.

Az úgynevezett eretnekek sorsa általában egészen azonos a régi 
keresztyének sorsával, csak azzal a különbséggel, hogy a római pápát 
ott a pogány császárok képviselik.

Igaz ugyan, hogy Kálvin is megtette, hogy tűzzel akarta ki
irtani a tévelygést; de nagy ferdeség volna, ha valaki ezen egy 
esetből az általános protestantismusra akarna következtetni.

10*
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A pápák azonban annyira mentek az eretnekirtásban, bogy 
Castellanus Péter pápista püspök szerint (G-allandius vita Castellani 
a Baluzio) kevésbbé p o n t  if ices,  sokkal inkább „ c a r n i f i c e s “ ne
vet érdemeltek volna.

De nemcsak az eretnekeket, hanem az e r e t n e k  k ö n y v e k e t  
is szigorúan irtották. IV. Sixtus pápa „ sacra congregatio iudicio lib- 
rorum“ czim alatt e czélra külön bizottságot alapított, mely szerveze
tében függési viszonyban állott az inquisitáló egyesülettel. Az egy
házi atyák iratainak és Krisztus beszédeinek anyanyelven olvasását 
szintén tiltották — tiltják most is — a római egyház törvényei; de sőt 
a háznál sem volt szabad az ilyeneket megtűrni.

A pápaság végre azt sem engedte meg, hogy létének alapját és 
hatalma eredetét kutatás tárgyává lehessen tenni, hanem absolut 
igazságként kivánta Istentói származtatott eredetének tanát tekinteni, 
a mint azt III. Pál is meghagyta volt a tridenti zsinatra kiválasztott 
küldöttségnek.

Mi természetesebb, hogy a pápák ezen sokoldalú őrintézkedésekkel 
csak fátyolt akarnak borítani eredetükre, hogy annak alaposságát 
— melyben ők bíznak legkevésbbé — mások előtt legalább szemfény
vesztéssel igazolják?!

tHiiumniiinmiHiiiiHiuiiiiiinimmunii

PHILOSOPHIA.

Mózes.
Irta: R á j t e r  J á n o s .

(Folytatás.)

Az Úr akarata az ő akarata is, nem zúgolódik hanem megadással 
veszi az Úr Ítéletét.

Mózes ellenei könnyen mondhatnák, hogy idővel talán mégis ér
zékenyebb lett, talán vágyódott a dicsőség után, magánügyekkel való 
összeelegyedés következtében talán veszített jelleme az eredeti tiszta
ságból; de ezeket könnyű meggyőzni az ellenkezőről, mert hiszen 
követelt ő csak egyszer is engedelmességet a maga nevében? A maga 
nevében lépett fel mint törvényhozó ? Saját tetszése szerint Ítél a fel
vetett kérdésekben? Nem volna-e kész még most is, úgy mint pásztor 
korában ezt mondani: „küldjed azt, a kit illik küldened?“ Kér elő
jogokat a maga számára? Túlteszi magát a törvényen, a melyet
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Jahve nevében ad? Csak egyszer is beszél mint úr a néppel? Vagy 
csak egyszer is követeli, hogy családjának nagyobb kiváltságai legyenek 
mint másnak? Kér jutalmat fáradozásaiért? Nem!

Az igaz, hogy Mózes szigorúan őrködik a törvény fölött, de e 
törvényekben nincs semmi, a miből ő hasznot húzhatott volna. Ha a 
nép tanácsot kér tőle, sohasem Ítél a nélkül, hogy elébb .Jahvehoz 
ne fordulna. Nehezen illik ez olyan jellembe, a ki csak a maga hata- 
lomrajutására törekszik. És nem látjuk sok alkalomkor, hogy meny
nyire esik terhére ily nagy és demoralizált népet igazgatni? Nem 
kívánja többször a halált, sem hogy a folytonosan egymás ellen 
vádaskodó izraeliták viszályait kiegyenlitse? Nem tél attól, hogy te
kintélye csökkeni fog az által, ha hatalmát megosztja másokkal; 
nem akar egyedüli bírája lenni népének és nagy készséggel fogadja 
el Jethro tanácsát, hogy t. i. válaszszon maga mellé albirákat, a kik 
megkönnyitenék nehéz feladatát: „most azért fogadd meg az én szó
mat, tanácsot adok néked, és az Isten veled lészen. Te a népnek 
viseld gondját az Isten előtt, hogy az ő ügyeket vigyed az Istenhez. 
És tanítsad őket az Isten rendeléseire és törvényeire, és mond meg 
nékik a mely úton kelljen járniok, és a dolgot melyet kelljen csele- 
kedniek. Te pedig válassz az egész nép közül erős férjtiakat, isten
félőket, igazmondókat, kik gyűlölik a telhetetlenséget, és tegyed 
azokat elöttökjárókká, ezredesekké, századosokká, Ötvenedesekké, és 
tizedesekké. Azok tegyenek Ítéletet a népnek mindenkor: minden 
nagy dolgot te elődbe hozzanak, és minden kicsiny dolgot ők Ítéljenek 
meg; és a te terhedet megkönnyebbitik, ha azt veled együtt hor
dozzák. Ha ezt a dolgot mivelénded, megállhatsz, még mind ez a nép 
is helyére megyen békességben. Engede azért Mózes az ő ipa beszé
dének, és mind azokat cselekedé, a melyeket mondott vala. És választa 
Mózes az egész Izráelből erős férjfiakat, és Fejedelmekké tévé azokat 
a nép között, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké, és tizedesekké, 
kik a nép közök mindenkor ítéletet tesznek vala: a nehéz dolgokat 
Mózesre viszik, a kis dolgokat ők ítélik vala meg.“ (II. M. 18, 19—26). 
Később is, midőn Josua két társbirája fölött panaszkodik, ezt a fele
letet adja neki: „avagy én érettem irigykedel-é? Vajha az Urnák 
minden népe próféták volnának, és adna az Űr az ő Lelkét ő beléjek!“ 
(IV. M. 11, 29). Nem szól így az az ember, a kinek lelkében dics vágy 
és irigység uralkodik.

Egyáltalán nehéz volna bebizonyítani azt, hogy Mózes akár 
csak távolról is kiváltságokra törekszik. Megfeledkezik az a törté
netről, a ki külsőleg is úgy tekinti Mózest, mint a nép fejedelmét. 
Erénye és bölcsesége az, a mi tiszteletet ébreszt irányában és nem
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egy hadvezérnek külső, csillogó fénye. Hivatalos teendőinek bevégez- 
tével ő is közönséges izraelita és nem is vágyódik többre. Ha vannak 
Jahvetől vett megbizásai, úgy előterjeszti azokat, de minden feltűnés, 
minden túlhajtás nélkül. Családja nem különbözik semmiben más 
izraelita családoktól, hiszen fiai is csak egyszerű leviták.

Annyira távol áll attól, hogy kivonja magát a törvény alól, 
hogy rokonainak tévedéseit, botlásait, bűneit s büntetéseit maga be
széli el, mint azt IV. M. 12-ben terjedelmesen olvashatjuk. Többször 
mondja el, hogy azért nem mehet be ő az Ígéret földjére, mert két
kedett az Urban: „és monda az Úr Mózesnek és Áronnak: mivelhogy 
nem hittetek nékem, hogy megszentelnétek engemet az Izrael fijainak 
szemeik előtt: azért nem viszitek be e gyülekezetét a földre, melyet 
adtam nékik.“ (IV. M. 20, 12). Áronnak bűnét sem hallgatja el, ha
nem annak összes veszedelmes következményeivel állítja oda (II. M. 
32. C.). Áron fiainak vétkét és halálát sem titkolja: „vevék pedig az 
Áron fijai, Nádáb és Abihú az ő temjenezőjöket, tevének azokba sze
net ; és azon felül jó illatra való szerszámot, és az Úr eleibe vivének 
idegen tüzet, melyet nem parancsolt vala nékik az Úr. Annakokáért 
tűz jőve ki az Úr elől, és megemészté azokat és meghalának az Úr 
előtt“ (III. M. 10, 1. 2.). Semmiképen sem illik ez oly emberhez, a 
ki mindenképen arra törekszik, hogy a maga családját a többiek fölé 
emelje.

Méltányos lett volna ugyan kérése némi kárpótlásért a sok 
szenvedés után, de ő még az önzésnek árnyékától is ment. Igazat 
beszél midőn ezt mondja a lázongó csoportról: „csak egy szamarokat 
sem vettem el tőlök, és senkit közülök meg nem nyomorítottam.“ 
(IV. M. 16, 15).

Látjuk ezekből, hogy mindig és mindenütt a nép javát tartotta 
szeme előtt Mózes, s hogy nagyobb volt ő, semhogy büszkévé és iz
gágává fajuljon. Nem sülyedhetett, mert hiszen egyik főjellemvonása 
az emberszeretet, de főleg népe iránti szeretet. Népe iránti szeretete 
és az Ábrahám istenében való erős hite arra vitte már az ifjút, hogy 
inkább viselte el a gyalázatot, a melylyel az egyptusiak a zsidókat, 
illették mintsem a faraó leánya gyermekének akart hivattatni. Negyven 
év alatt sok változhatott rajta; de alig hogy újra népe között van, már 
is felébred benne újra a rokonszenv s a nép érdekeit a magáéivá 
teszi; kész bármit is elkövetni érettük.

Tudjuk már, hogy mily veszélyek környezték őt minden oldalról, 
hogy sem az egyptusiaknál, sem pedig a zsidóknál nem talált vigaszt 
vagy támogatást, de ő nem lankad, hanem elmegy a fáraóhoz s kéri 
a nép elbocsátását. Súlyosak voltak a terhek, a melyeket még Egyp-
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tómban volt kénytelen elviselni s ezek a pusztában nem hogy meg
szűntek volna, hanem még inkább sulyósbult&k. A pusztában való 
tartózkodás kezdetétől fogva egészen élte végéig akadályokkal s szen
vedésekkel látjuk küzdeni. Ha egy apa, vagy egy anya minden köteles
ségeit teljesitené, mennyit nem kellene szenvednie? De mi ez ahhoz 
képest a mit Mózes szenved a népért; még pedig oly népért, a mely 
a szolgaságból a szabadságba való gyors átmenet kö vetkezte ben rakon- 
czátlan és büszke tömeggé fajult el ? Oly népért a mely számtalan 
esetben méltatlannak mutatja magát az isteni kegyelemre?

Az írás szerint „maga az az ember, Mózes, igen szelíd ember 
vala, minden emberek felett, kik e föld színén valának“ (IV. M. 12,3). 
Szelídséggel hallgatta Izrael fiainak keserű kifákadásait: „avagy nem 
voltak-é Egyptomban koporsók, hogy minket idehoztál, hogy meghalnánk 
e pusztában? Mit cselekedél velünk, hogy kihoztál minket Egyp- 
tomból. Avagy nem ez-é a mit mondunk vala néked Egyptomban, 
mikor azt mondjuk vala: Hagyj békét nékiink, hogy szolgáljunk az 
Egyptombelieknek, mert jobb volt volna nékünk szolgálnunk az Egyp- 
tombelieknek, hogynem mint e pusztában meghalnunk.“ (II. M. 14, 
11, 12.), csak ezzel válaszol: „ne féljetek**. Midőn a nép szűkölködik 
s ismételten kikel Mózes ellen, hogy t. i. rvajha az Űr keze által 
emésztettünk volna meg az Egyptom földében, mikor a fazék hús 
mellett ülünk vala, és mikor elég kenyeret eszünk vala: mert kihoz
tatok minket e pusztába, hogy mind e sokaságot megölnétek éhséggel“ 
(II. M. 16, 2. 3), Mózes újra szelídséggel felel, sőt kicsinységét emeli ki 
ezt mondván: „micsodák vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolódtok ?“ 
(II. M. 16. 7).

Néha úgy tűnik föl, mintha Mózes nem is hallaná az ellene 
emelt panaszokat, néha felelete gyengéd intés, oktatás, sőt vigasz. 
Úgy tekinti népét mint egy beteget, a ki a gyógyító kezet visszalöki. 
Azon pillanattól kezdve, a midőn Jahve hivását vette, népének jóléte 
az ő törekvésének egyetlen czélja. Lángoló buzgalommal védi ügyeiket 
s ébersége által számtalan érdemet szerez magának, a melyeket azonban 
csak halála után méltányolnak.

()vatosság és meggondoltság díszítik őt. A menynyire lehet ke
rüli a háborút, idegen országok határához érve mindig engedelmet 
kér az átvonulásra és rendet tart a nép között. Óvatos volt utód
jának megválasztásában is. Félni lehetett ugyanis attól, hogy mindaz, 
a mit ő 40 évi küzdelem után elért csakhamar elvész, ha oly ember 
veszi át a vezetést, a kiben nincs meg sem az ő szelleme sem az ő 
bátorsága. így  tehát legjobbnak látszott neki oly embert választani 
utódjául, a ki mindenütt kisérte őt, minden lépéseit megfigyel hette;
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a ki látszólag ki lett tüntetve Jahve részérói, mert Egyptomból ki
vonultak közül csak ó' maradt meg, a ki bement Kanaánba, t. i. Josuát.

Mózes ekkor már életének alkonyán állott hallotta az Úrnak 
hivó szózatát: „menj fel Abiram hegyére, a Nébó hegyére, mely 
vagyon a Moab földén, és a mely vagyon Jérikhó ellenében; és nézd 
meg a Kanaán földét, melyet én adok az Izrael fijainak örökségül. 
És halj meg a hegyen, melyre felmégy, és takaríttassál a te népeid
hez: a miképen megholt Aron a te atyádfia a Hóz hegyén, és taka- 
ríttatott az ó' népeihez“ (Y. M. 32, 50. 51:). Megadással veszi Mózes 
az Úr határozatát; megáldja Izzael törzseit egyenkint, azután pedig 
felmegy a hegyre, meglátja az Ígéret földjét s meghal.

Pillantsunk még egyszer vissza lefolyt életére, s foglaljuk össze: 
az isteni hatalom Egyptomban közvetlenül hatott általa; a nép között 
ő  volt az egyetlen, a kivel bizalmasan társalgott az Űr; naponkint 
tett csudákat az isteni hatalom segítségével; ő  volt a nép bírája, s 
szószólója; ő  közvetített Jahve és a nép között; az istenség kinyi
latkoztatása következtében a népnek új törvényt ád, a melyek még 
a magánéletnek legcsekélyebb dolgaira is kiterjednek. Ez által biz
tosította magának a tiszteletet s kegyeletet, a melyet a héberek, 
— sajnos, csak halála után — tanúsítottak iránta.

Ezzel munkámnak elsó' része be van végezve s a következó'ben 
látni fogjuk majd Mózes vallását.

A philosophia viszonya a természettudományhoz és a 
valláshoz Barthélemy-Saint Hilaire müve alapján.

— Ismertetés. —
Irta: H e t v é n y i  L a j o s .

„Ha a philosophia ajkait lecsukná, árulást követne el az emberi
ség ügye ellen.“ Ezzel a bölcs és az emberi elme jogain nyugvó 
nézettel ellenkezik korunknak ama álláspontja, mely az egyest helyezi 
az egész fölé, a részletest az általános fölé, mely mindenütt a tudo
mányt, mint önálló és egyedüli hatalmat akarja érvényre juttatni a 
philosophia rovására.

De ez a félreértés nem csak a tudományok képviselői részéről 
forog fenn, hanem sokan még a vallást is a philosophia ellenlábasá
nak tartják.

Ezen téves nézetekkel szemben foglal állást a franczia tudo
mányos élet egyik kiváló és fáradhatatlan nestora: Barthélemy- 
Saint Hilaire. Cousin iskolájából került ki, mely visszamegy Descartes-
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hoz és istnét. megszerzi a philosophianak az őt megillető helyet. Az 
egész irányt e pár szó jellemzi leghívebben: »Az emberi elme minden
kor a saját ö n á l l ó s á g á b a  vetett hitből és a saját tehetségeibe 
vetett bizalomból indul ki.“ Barthélemy-Saint Hilaire is ezen az 
alapon áll. melyet s p i r i t  u a l i s m u s n a k  nevez. Minden más 
philosophiai irányt elitéi. Kant metaphysikája szerinte szőrszálIhaso- 
gatásba és félig scepticismusba téved; Baconnál a philosopbia egyesül 
a természettudománynyal: már pedig a philosopbia a tudományokhoz 
való viszonyban csak a fÖlvilágositó és az irányadó szerepét viheti. 
Descartes alapján egészen az elmére bizza magát: csak az igaz. a mit 
az ész oly világosan fog fel, mint saját magát. Ezért a philosophiá- 
nak Descartes álláspontját kell elfoglalnia, mert az igazság csak ott 
lehet és a philosophiai eszmék csak ott nyernek rendezett és világos 
kifejezést. Descartes iránya mindig képes volt bizonyos mértékben a 
közjót is előmozdítani. Megmutatta ezt Cousin, ki a materialismust 
a társadalom javára visszaszorította s a kinél a pbilosopbia nem volt 
egyéb, „mint az ész gyakorlata teljes függetlenségében és legmagasabb 
szárnyalásában.“

A philosophiának ezen meghatározása nem zárja ki magából, 
sőt inkább követeli, hogy az ne különös tehetség, hanem közkincs 
legyen. Az elmét önmagára irányozni, elmélkedni, magába szállni 
mindenki képes. Szépen mondja ezért Barthélemy-Saint Hilaire: 
„Nincs nép, nincs kor, melyben az ember, bármily durva volt is 
különben, ne kérdezte volna, hogy mi ő, honnan jő, hová megy és 
hogy mi az a természet, melynek ölében élnie, halnia kell ? A leg
tudatlanabb hegyi pásztor, ki a magányban legelteti nyáját, pusztán 
gondolatait tovább fűzve, philosophussá emelkedhetik az előtte elterülő 
természet megkapó s mindig megújuló látványa előtt.“ — Ezért 
követi Plátót, ki a bölcseség kedvelőitől az örökké való dolgok — 
és ennek alapján az igazságnak szeretetét kívánja: ezen kívül az 
elme és a szív jelességét, beható észt és emelkedett érzelmet követel.

Barthélemy-Saint Hilaire mindenben hive Cousinnak; spiritnalis- 
musát teljesen elfogadja, csak eclecticismusa ellen tesz kifogást. 
Azért méltó tanítványa mesterének; a tőle nyert alapeszméhez mind
végig hű marad. A Spiritualismus alapgondolatán nyugszik a „philo- 
sophia viszonyáról a természettudományokhoz és a valláshoz“ irt 
terjedelmes tanulmánya, melynek főbb eszméit alább ismertetni fog
juk. — Franczia létére buzgó hive a katholikus egyháznak; de e 
mellett a lelkiismereti szabadságot is híven védelmezi. Nem vethet
jük szemére, hogy a katholicismust művének második részében azo
nosítja a keresztyénséggel. Ez a katholikus egyház alapdogmájából
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nyilván következik. Kritikát gyakorolni ezen a téren nem akarunk, 
mert akkor a kath. egyház alapdogmáját kellene megtámadni, a mi 
pedig fölösleges és a minek e szűk keretben nem is volna helye. 
Bár e tekintetben meggyőződésünk más, ettől eltekintve a mű második 
része szintén tartalmaz oly mély és általános érdekű gondolatokat, 
melyek előtt szívesen meghajlunk.

Mielőtt Barthélemy-Saint Hilaire tulajdonképen tárgyához 
fogna, ismerteti a philosophia helyzetét és feladatát a XIX-ik század
ban. Mintegy függelékül pedig hozzácsatolja a Francziaországban 
levő vallási és philosophiai viszonyokat.

I.
Korunkban a tudományok mindegy elbizakodva elvetik magától 

tulajdonképeni alapjukat, a philosophiát s evvel szemben ellenséges 
állást foglalnak el. Ennek az áramlatnak a materialismus az elő
idézője, de mint ilyen tehetetlen avval a hatalommal szemben, melyet 
Descartes spiritualistikus philosophiája képvisel. Ez ingathatlanul 
megáll a támadások ellen, mert alapja szilárd: az ész, az ember eme 
legbiztosabb műszere; de egyúttal a legemelkedetebb és legszabadabb, 
melynek csak vele született törvénye van és mely csak önmagára 
támaszkodik.

A philosophiának legelkeseredettebb ellensége napjainkban a 
positivismus, mely nem más, mint a „philosophia tagadása.“ így 
majdnem nevetséges, hogy majdnem a positivismust is a philosophia 
névvel illetik. Comte avval mentegetődzik, hogy csak jobb szó hiányá
ban használja. Claude Bemard, a hires physiologus, már hajlik a 
positivismus felé, a mennyiben a philosophiát semmibe sem veszi. 
A szerves és szervetlen világ között szerinte nincs semmi különbség, 
ezért egyedül a physiologia van hivatva, hogy uralkodjék az élet 
tüneményei fölött. Ezen okoskodásban azonban hézagra akadunk, 
melyet egyedül a philosophia képes betölteni. Nevezetesen, ha a 
physiologia a tünemények fölött uralkodnia akar, azt előbb meg kell 
ismernie; de ezt csak a philosophiától kölcsönzött módszer és a syn- 
thetikai elemzés segélyével teheti; tehát okveteti énül szüksége van 
a philosophiára. Claude abban szintén téved, hogy a czélszerűség 
elvét csak a physiologus használhatja, ellenben a physikus és chemikus 
nem. Ezt a gyakorlat eléggé megczáfolja. Claude egy szóval a philo
sophiát, mely szerinte az emberi szellem haladását követi a helyett, 
hogy előidézné, egészen megveti s csak serkentő hatást tulajdonít 
neki, de hogy az elmét vezesse, arra nem való.“ Itt megfeledkezik 
Claude arról, hogy ha a philosophiában nem bízik, ez által egyúttal
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a tudományok előrehaladását is kétségbe vonja, mert mind a kettőnek 
az ész az éltető eleme.

Descartes philosophiájának, — a mit Barthélemy-Saint Hilaire 
egynek vesz a tulajdonképeni philosophiával, — eredeti megtámadója 
Comte. Úgyszólván a gyökerében támadja azt meg: Nem azt kell 
mondani Descartes-tal: „gondolkozom, tehát vagyok“, hanem „érzek, 
tehát vagyok.“ Tagadja az észnek önmagára való visszatérését. Mig 
Clande majdnem gemmi szerepet sem tulajdonit a philosophiának, 
addig Comte mégis megengedi, hogy a tudományok számára az álta
lánosságokat a philosophia vonja le. A philosophia szerinte az egyes 
tényekből levont általánosságok, a legkevésbé positiv tények össze- 
sége. Ilyenformán igen csekély szerepet ad a philosophiának : a 
tudományok öszerejiikből mozognak a saját terükön. A végső okok 
a tudomány számára hasznavehetetlenek, tehát ezt átengedi a meta- 
physikának. A positivismus e nézetét épen a „végső okokéról adott 
meghatározásából lehet megezáfolni. Minden egyes tudomány tárgya 
része a mindenségnek; már pedig végok nélkül a mindenségről nem 
tudunk magunknak helyes képzetet alkotni: Így philosophia nélkül 
a tudomány „összefüggés nélküli tények halmaza lenne.“

Ampére, jeles physikus, nem követi ugyan a positivismus elveit, 
sőt inkább psychologiája és metaphysikája némileg spiritualistikus, 
a philosophiának a tudományok között nem juttat méltó helyet.

Még azoknak sincs sokszor helyes fogalmuk a philosophiának a 
tudományokhoz való viszonyáról, a kik tényleg is philosophusok. 
így Jouffroy a philosophiát még eddig meghatározatlan tudomány
nak tartja és ugyanoly módszert kiván tőle, mint a physikától.

E téren még Kant is téves úton járt, a ki azt kívánta, hogy 
„ne tudásunk idomuljon a tárgyakhoz, de meg kell kísértenünk, nem 
boldogulunk-e jobban, ha felteszszük, hogy a tárgyaknak kell iga- 
zodniok fogalmi kategóriáink szerint.“

Barthélemy-Saint Hilaire ezeket a philosophiai irányokat nem 
tartja alkalmasaknak, hogy a helyes utat felderítsék, melyen philo
sophia és tudomány egymás mellett békésen haladhasson. Erre csak 
Descartes és Cousin spiritualistikus philosophiája alkalmas. Ezen az 
alapon igen helyesen oldja meg Barthélemy-Saint Hilaire azt a kér
dést, hogy mi a philosophia viszonya a tudományokhoz, miben külön
bözik tőlük és mennyiben vannak hasonló tulajdonságai.

A philosophiát a természettudományokkal összehasonlítva mind
kettőnek a lényegét igy határozza meg: „A philosophia annyi, mint 
a szabadság, mert kizárólag a szellemhez fordul; a tudomány pedig 
a szükségességnek van alávetve, mert a természethez fordul, hol nem
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függ semmi az embertől.“ Hogyan egyenlítsük ki ezt a határozott 
ellenmondást? Menjünk vissza az ó-korba, hol még a philosophia és 
a tudomány között nincsen válaszfal; hol az emberi szellem az 
egészet vizsgálja a maga végtelenségében. De lassankint ez a látókör 
az idők folyamán több és több kisebbre oszlik a jellemző tulajdon
ságok szerint. Az egy általánosból lassankint több és több részleges, 
a philosophia-tudományból több individuális tudomány lesz. Ilyen 
formán maga a történet igazolja legjobban a philosophiának a tudo
mányokhoz való jogát. A philosophia az összes, a tudományok a 
részek; a részeket pedig csak az egészre való vonatkozásban lehet 
felfogni. Ez által alapjában meg van fejtve a philosophiának a tudo
mányokhoz való viszonya. A philosophia az, a mi az épületnél a 
fedél; a részek összefoglalója, kiegészítője s betetőzője. A tudomány
nak, hogy utján akadály nélkül haladhasson előre, okvetlenül szük
sége van a megfigyelés czéljából a módszerre. Maga a részleges tudo
mány ezt nem dolgozhatja ki, mert ekkor czélját eltéveszti; a mód
szer az általános tudomány feladata. Cousin már a túlságos vég
letbe megy, midőn azt mondja, hogy a philosophia tulajdonkép nem 
más, mint módszer. vA módszer fogalmát és jelentőségét egyedül 
Descartes philosophiája alapján foghatjuk fel. Csak ez alapon felel
hetünk meg arra a kérdésre, hogy maga a philosophia honnan veszi 
a módszer törvényét. Erre Barthélemy-Saint Hilaire azt válaszolja, 
hogy „az ész adja meg a módszer magas tekintélyét; az elme pedig 
magához visszafordulva, önmagában leli meg a szabályokat.“

(Folyt, köv.)
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CS ARNOK.

PROLOG.*)
A  m uraszom bati ev. fiók-gyülekezet im aházának  felavatása alkalm ával rendezett 

d íszelőadáson  e lm ondotta  Molnár Vilma k. a.

Repülj, repülj csapongó képzelet, 
Kössed meg az időnek kerekét; 
Elszáll a könnyű gondolat veled 
S a vén időről hallgat uj m esét: 
ím’ más a lant, mások az emberek, 
lm ’ uj virágot hoz az uj b e rek :

‘) Az „Ev. Egyh. és Isk.u nt. szerk. szívességéből. A szerk.
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Más kéz veri az érző húrokat,
Hanem a dal, az a régi marad. —
Szív mélyéből jőve, érző szívhez szólva, 
Olyan régi s mégis olyan uj a nóta,
A gyermek is tudja a régi d a lt:
Az Isten védje s áldja a m agyart!

Ez a szent dal szent eszmék hirnöke 
És az eszme templomban született. 
Temploma v o lt: a költő láng szíve, 
Keresztapja : a hazaszeretet 
S mi a költőt hevité egykoron,
Életre kelt az égi hangokon,
Életre kelt a népnek ajakán 
S nagyra lelkesült költője dalán.
S a ki a szülemlő eszmének testet ad, 
Mindig és mindenhol csak a művész marad. 
Művész ajka zengi a régi dalt:
Az Isten védje s áldja a magyart!

És a nemzet megértve dalnokit,
Az eszmének templomokat em elt;
S ide hozza szárnyaló vágyait,
Itt sírja el, hogy mennyit vezekelt;
Itt enyhül meg szivének bánata,
Itt szól hozzá az Isten szent szava.
Itt ismeri meg, hogy nagy az Isten,
Itt kél uj erőre ama boldog hitben,
Hogy a magyarnak is van vezércsillaga 
S ez a vezércsillag : a n e m z e t  s a ha/.a. 
Zengjétek hát el azt a régi dalt:
Az isten védje s áldja a magyart!

Szíveket termékenyít az eszme 
S a kereszt hint rá szende sugarat.
Ne legyen a régi dal feledve 
És az eszme diadalmat arat. —
Kereszt fényén éled a művészet,
A kereszt ád szárnyaló eszméket.
Ez emel ki a földnek porából 
Oda, hol az örök eszme lángol;
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Ez ad a küzdelemre uj szívet s erőt,
Ez az mi biztatja a már elcsüggedőt,
Hogy hittel zengje a régi d a l t :
Az Isten védje s áldja a m agyart!

K ét szent templom áll egymással szemben 
S bár felzúgott az idők vihara,
Nem némult el még a szentélyekben 
A szent jelszó : a nemzet s a haza. — 
lm kialudt már Néró fáklyája,
A gondolat békóit lerázta.
Fölszáradt már a honfibú könnye 
S a sok keserv honfidalba öntve :
Egyik templom papja szitj’ az égi lángot, 
Másiké eszmének gyújt egy uj világot 
S szabad nemzet zengi a régi dalt :
Az Isten védje s áldja a m agyart!

A mi vágyak csak a szívben élnek,
Röpke szárnyat annak művészet ad(
De szárnyaló vágynak és reménynek 
Helyes utat csak a kereszt mutat.
Olvadjon hát a vágy hö imába 
A művészet szerény csarnokába,
Dobogjon fel ma az érző kebel,
Hisz’ az e s z m e  s az i g e  ünnepel.
Hisz’ a magyarnak is van vezércsillaga 
S ez a vezércsillag : a n e m z e t  s a haza .  
Ne feledjük el hát a régi d a l t :
Az Isten védje s áldja a m agyart!

B a l o g h  I s t v á n .

— Küldötteink Sopronban. Üdvös czél lebegett volt az ifjúság 
szemei előtt, midőn eltökélte, hogy a viszonyos testvéri szeretet régi 
óhajtását megvalósítva, annak lényét nyilvánítani fogja. A testvér
intézetek Íróságának kölcsönös látogatásáról van szó, melynek czélja, 
hogy azon a téren, melyben egykor hivatva lesznek a rájuk váró

B E L É L E T Ü N K .
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nehéz feladatot teljesíteni, „már mint ösmerősök és jóbarátok talál
kozzanak" és közös munkásságuk egységesebb s így gyümölcsözőbb 
legyen. — A szokáshoz képest, de a őséi magasztosságától áthatva, küldte 
a pozsonyi theol. ifjúság olvasóköre ez idén is három tagját, névszerint 
M a rg ó c sy  I s tv á n . T aubinger R udolfot és Zúz P á lt , kép
viseletében a soproniak testvér-baráti körébe. — Utjukról az olvasó- 
körnek deezemberi rendes ülésén tettek jelentést. .Jelentést mindarról 
a szépről, nemesről és lélekemelőről, a mit tapasztaltak és játéreztek, 
minek drága emlékét kincsükként őrizni fogják. A dolog lényege 
még, hogy a soproni testvérek a szóban forgó eszmét ép oly lelke
sedéssel ölelték fel s azt ugyanoly életrevalónak és szükségszerűnek 
tudják, mint bizonyára a pozsonyi theol. akadémia ifjúsága. — A ezél- 
nak életreható voltát éreztették, midőn theologiai egyesületük ünne
pélyes ülésében, szeretettel fogadva a pozsonyiak küldötteit, szives, 
szeretetteljes körükbe őket bevezették. Az ülésen jelen volt a nagy- 
tiszteletű tanári kar annak jelentőségét emelve jelenlétével is. Az 
ifjúsági énekkar ajkán fölzendült „gályarabok éneke“, mintha csAk 
az összetartás szellemét hívta vólna fel: »Egy test és egy lélek 
— legyetek — miképen, hogy a ti hivatalotoknak egy reménységére 
is hivattatok“ ! (Éphez. 4. 4.) A buzgó fohász pedig a szív mélyéből 
sóhajtott áldásért a közösségre. A pozsonyiak küldöttségét nagy- 
tiszteletű P oszv ék  S án d or igazgató úr üdvözölte meleg szavakkal, 
ráutalva jöttüknek érdemleges pontjára. Erre Z úz P á l  átadta a 
pozsonyiak szívből eredő üdvözletét. Ez ülésen láthatták a jelenést 
s hallhatták a jelszót: „in hoc signo vinces.“ — A diszülést követte 
az „agapé“, mint méltán nevezték a szeretet lakomájának. A nagy
tiszteletű tanári kar szives részvételével itt, a kedélyes körben is
megtisztelte az ifjúságot.-------Három tanulságos, szép napot töltött
küldöttségünk Sopronban, ezalatt, — már a mennyire idő és alkalom 
kedvezett — megismerte a város intelligentiáját, fesztelen, kellemes
ségével vonzó szórakozását; meg a csinos várost külsőleg; a lyceumot 
intézeteivel s főleg a theologiát; de kiváltképen a mi küldetését 
ille ti: megismerkedett a soproni testvérekkel s az előadásokon is 
hospitálva, a nagytiszteletü tanári karral. — A soproni testvéreknek 
a legcsekélyebbekre is figyelmes vendégszeretetében pillanatként el
röppent három nap, a jövőre nézve kell hogy maradandó kihatású 
legyen. Mink azért tiszta örömmel gondolunk s várunk arra az 
időre, mely kedves kartársainkat a mi körünkbe hozza el. Bár vár
hatnék ily édes reménységben eperjesi testvéreinket is. Bár ölelhet- 
nők velük is egymást kebleinkre. — Midőn most újból üdvözöljük
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soproni testvéreinket újra csak azt mondjuk: „ad revidere!“ Eötvös 
mondja, hogy „elvállást nem enyhit, csak a viszontlátás reménye.“ *)

— Megjelent a  ,, Törekvés “-nek a soproni „Győri Vilmos kör“ 
szépirodalmi havi folyóiratának deczemberi száma következő tartalom
mal : „Az év halálán“ (költ.), Aschendorf József. — „Ha az ember 
veszni indul,“ Hamvas J. — „Hiába . . .“ (költ.), Vojtkó Pál. — „Vak 
Bottyán,“ Tompa Mihály. — Vegyes.

—  Megjelent a  „debreczeni Hittanszaki Önképző-Társulat Közlönyé
nek“ januári száma; tartalm a: „Hozsánna!“ (költ.), Csanky Benő. — 
„A szentségek ószövetségi fogalma,“ Nagy Gyula. — „Melius,“ Jánossy 
Zsoltán. — „Pál apostol élet- és jellemrajza,“ Barla Szabó Jenő. — 
„Oratoriumi szemle.“ — „Vegyes.“ — „Tartalom.“

— Meg jen t a  „S árospataki Ifjúsági Közlöny“ deczemberi száma, 
tartalm a: „Néhány szó a jogász-egylet érdekében,“ Szilva Béla. — 
„A halálbüntetésről,“ Kusza Béla. — „A jénai egyetemről“, Tüdős 
István. — „Megtört sugarak“ (költ.), —-a. —a. — „Hit és szerelem,“ 
Szathmáry József. — „Maris néni,“ Idem. — „Jogász táncmulatság,“ 
Franczi. — „Egyleti élet.“ — „Apró hirek.“ — „Tartalom.“

— Lapunkra legújabban elő- illetve felülfizettek : XII. évfolyamra: 
Főt. és Mélt. Z e le n k a P á l ág. hitv. evang. püspök úr Miskolcz 
5 írttal; Főt. B a l tik  F r ig y e s  ág. hitv. evang. püspök úr Liptó- 
Szt.-Miklós 3 írtta l: Ntű M ichaelis Is id o r  ev. lelkész úr Kőszeg; 
Ntű Török Jó z se f  esperes úr Czegléd; Ntű D ra s k ó c z y  L ajos 
ev. lelkész úr Hódmező-Vasárhely; Tdő R ísz Ján o s  ev. lelkész úr 
Vám; Tdő Böhm Já n o s  ev. lelkész úr Csáva; Tek. K a le n  da 
Já n o s  egyházfelügyelő úr Nagy-Szombat; Tdő K árm án  Is tv á n  
s. lelkész úr Rozsnyó; Tdő W enk K á ro ly  ev. lelkész úr Német- 
Járfalu; Főt. és Mélt. K a rsa y  Sándor ág. hitv. evang. püspök úr 
Győr 2 f r tta l; X. évf. második felétől XII. évf. első feléig: Tdő 
R ap h an id es  V ilm os ev. lelkész úr Bagyan 4 frttal; XII. évf. első 
felére: Ntű S chn e lle r V ilm os ev. lelkész úr Kőszeg; Tdő Tes- 
sény i K á ro ly  ev. lelkész úr Lality; Ntű L ö rin cse k  Já n o s  ev. 
lelkész Csali 1 frttal; XII. évf. második felére: Tdő H o n itz y  P á l 
s. lelkész úr Szirk 1 frttal; XI. és XII. évf.-ra : Ntű Dr. M asznyik  
E n d re  theol. tanár úr Pozsony; Tdő S tie g e lm ár Ján o s ev. lelkész 
úr Cservenka 4 fr tta l; XII. évf. második felétől X III. évf. első 
feléig: Nmltsgú F a b in y  T eofil úr Budapest 5 frttal; Ntű G eduly  
E lek  F erencz  ev. lelkész úr Lónyabánya; Tdő F ran cz  Ede ev. 
lelkész úr Orsóvá 2 fr tta l; Mltgs Z s ilin sz k y  M ihály  úr Szentes 
a X. évfolyamra 2 frtta l; Tek. Dr. W agner L ajos főreáliskolai 
tanár úr Pozsony 3 frttal a XI. évf. és XII. évf. első felére. Pénz
tári szám : 48—71.

*) Jelen czikk lapunk múlt számában legnagyobb sajnálatunkra mechanikus 
akadályok miatt nem jelent meg. Késedelméért szives elnézést remél

a s z e r k e s z tő s é g .

W ig a n d  F . K. n yom d ája , P ozso n y b a n .
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Előtörténet.
A bázeli zsinat megértéséhez szükséges a pizai és constan zi 

zsinatoknak ismerete is, mert e bárom zsinat úgyszólván egymásból 
folyik ; egyik kiegészíti a másikat, a mennyiben az előrementnek 
határozatai mindig kiinduló pontját képezik az utána következőnek. 
E három nagy reformzsinat fontos mozzanatot jelez az egyháztörté
netben. Ezek történetéből kitűnik ugyanis, hogy általánossá vált a 
kívánság az iránt, hogy végre valahára kiiszöböltessenek ki a tév- 
tanok az egyházi tanból s hogy eleje vétessék a schismának.

Tudvalevő dolog, hogy V. Kelemen pápa az ő székhelyét Avig- 
nonba tette át, nem látván előre fontos lépésének veszélyes voltát. 
Annak veszélye állott be ezzel, hogy ezentúl majd két pápa fog 
egymással versenyezni, mert azt nem lehetett elvárni Rómától, az 
örök, a szent várostól, hogy népe, a mely eddig is sütkérezni vélt a 
pápai szék fényében, valójában pedig annak igája alatt nyögött, le
mondjon a pápatartás dicsőségéről. Csakugyan be is következett e 
szomorú tény, a mely az akkori kereszténység romlását a leg világo
sabban bizonyítja. Ha ugyanis a különböző pártok valamelyikének 
nem volt Ínyére a megválasztott pápa, ezt letettnek nyilatkoztatták

T H E O L O G I A .
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ki s nyomban neveztek ki más pápát, a ki már most, ha az előbbi 
Rómában székelt, Avignonban ütötte föl tanyáját s e két székhelyből 
egymás ellen szórták az átkokat a keresztény világ általános meg
botránkozására. Nem csoda igy, ha a felvilágosodottabbak ezen bot
ránynak véget vetni iparkodtak s ez iparkodásnak következménye 
lett a pizai zsinat, mely 1409. márcz. 25-én ült össze.

E zsinaton legnagyobb szerepet játszott Gersoni Charlier János, 
mint a reformpártnak vezére, a kinek indítványára először is meg
szüntették a schismát, a mennyiben mindkét uralkodó pápát, t. i.
XII. Gergelyt és XIII. Benedeket letették, azután pedig V. Sándor
ban új pápát választva, az egyház reformálásához fogtak. De alig, 
hogy elfoglalta Sándor a pápai széket mindjárt kitűnt, hogy ő ép 
oly tehetetlen mint elődei. A reformálástól ő is irtózott, mert az egy
ház reformálása szükségszerűleg a pápai uralom megszorítását vonta 
volna maga után, s ép ezért a zsinatot három évre elnapolta, azt 
hozván fel ürügyül, hogy előmunkálatok nélkül nem lehet az egyház 
reformálásához fogni, azok elkészítéséhez pedig annyi idő szükséges.

Nagy reményeket fűztek volt sokan e zsinathoz, szépen is indult 
meg, de szégyenletes véget ért, a mennyiben most már nemcsak két, 
hanem három pápa törekedett egymás romlására. Igaz, hogy V. Sán
dor dicsősége csakhamar véget ért, mert alig egy évig viselvén a 
pápai hatalmat, 1410. május 3-án meghalt, de rögtön választottak 
helyette más pápát az elvetemült, gonosz XXIII. János személyében, 
a ki László nápolyi királyt, XII. Gergely védőjét, nagy ajándékok 
által elvonta Gergely pártfogásától, úgyhogy ezáltal Gergely befo
lyása majdnem egészen megszűnt. László azonban csakhamar újra 
Róma ellen fordult s futásra kényszerítvén XXIII. Jánost, ez Zsig- 
mond császár védő szárnyai alá menekült. A császár felhasználni 
akarván az alkalmat, kicsikarta János pápától, hogy 1414. nov. 1-jére 
hirdessen zsinatot, még pedig Constanzba.

A zsinat összeült s mindjárt kezdettől fogva ellenséges állás
pontot foglalt el a pápával szemben. A népes zsinat ugyanis oda 
hatott, hogy semmisíttessenek meg a pizai zsinat határozatai, a me
lyeken épen XXIII. János jogai alapultak, s szólíttassanak föl a pá
pák önkéntes lemondásra. János megígérte, hogy lemond, de szökése 
által mutatta meg, hogy mennyire tartja meg az összes keresztény
ség feje adott Ígéretét. Bukását azonban mégsem kerülte ki, mert a 
zsinat pert indítván ellene, trónvesztettnek nyilvánította. Most már 
csak két pápa volt. Az egyik, XII. Gergely, önként leköszönt; csak
XIII. Benedek, ki Spanyolországban biztosnak vélte magát, protes
tált a letétel ellen, de protestálását tekintetbe sem vették.



131

A pápákkal igy végeztek volna, de hátra volt még az egyházi 
tanok reformálása. Nagyrészt az új pápaválasztás előtt kívánták az 
egyházi tant eredeti tisztaságába visszaállítani, de a főpapok annyira 
idegengedtek ez eszmétől, hogy a többiek is végre beleegyeztek új 
pápa választásába. Az új pápának, Mártonnak szokatlan fényűzése 
azonban háttérbe szorította a zsinat ügyét. Mindenképen arra töre
kedett a pápa, hogy a reformatiót megakadályozza, a mi részben 
sikerült is neki. A zsinat igy kevés általános érvényű reform hoza
tala s a szerencsétlen Huss megégetése után eredménytelenül oszlott 
föl 8 az egyháznak reformálása „in capite et membris- újra elmaradt. 
E zsinat utóbangja gyanánt tekintendő a siennai zsinat, a melyen 
azonban alig végeztek valamit.

Még a constanzi zsinaton azt a határozatot hozták, hogy az 
egyháznak reformálása végett tiz évenként tartassák egyetemes 
zsinat. E határozat értelmében gyűlt össze 1431-ben IV. Jenő pápa 
hívására:

A b á z e l i  z s i n a t .
A bázeli zsinat az előrement zsinatoknál sokkal határozottab

ban lépett föl. Pápai tiltásra, vagy áthelyezés fenyegetésére nem haj
tott, hanem haladt kitűzött célja felé. Reményteljes kezdet után azon
ban ugyanolyan sorsra jutott, mint a másik két nevezetes reform
zsinat, a melyek dicsőséges kezdet után tehetetlenségükről bizonyságot 
tevő véget értek. Tizenként hosszú éven keresztül (1431—1443) tár
gyalták e zsinaton a reformtételeket, a melyek ugyancsak elevenére 
hatottak a pápai szörnyetegnek, de a melyek utóvégre is maguktól 
megdőltek ; túl feszítették az ívet, s igy eltörött.

A zsinat elejétől kezdve ellenséges álláspontot foglalt el a pápa
sággal szemben, s e miatt súrlódások állottak be a pápa és a zsinat 
tagjai között, a mely súrlódások a zsinat további befolyására csak 
bénitólag hathattak. Ennek elhárítása céljából a világi fejedelmek 
főleg pedig Albert római király a pápának kegyében akarván járni 
Norimbergába értekezletet hirdettek, a mely állítólag közös ügyek 
elintézése végett hivatott egybe, tulajdonképen azonban a zsinat és 
a pápa közti viszály megszüntetését czélozta. A fejedelmek itt meg
állapodásra nem juthattak, s azért Frankfurtba tették át az érte
kezlet helyét. Míg ezek azonban itt tanakodtak, pápai legátusok ér
keztek Bázelbe azzal a kérelemmel, hogy tennék át a zsinatot más
hová. Most lehetett látni, hogy daczára annak, hogy a zsinat hatá
rozottan pápaellenes érzelmű volt, a pápának mégis sok barátja van,

11*
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a kik nyíltan szakítani nem akartak s ezért a kedélyeket csillapítani 
iparkodtak.

Az egyes kérdések lebonyolítása végett békét óhajtottak vala
mennyien, de a sok vitatkozás némelyeket annyira elkeserített, hogy 
odahagyták a zsinatot; sok olyan is volt, a kik noha megesküdtek, 
hogy a zsinat érdekeit fogják szivükön viselni, mégis inkább Jenőnek 
kedveztek, mintsem a zsinatnak. Ezek között az első helyet foglalja 
el Kuzai Miklós, ki eleintén pápaellenes volt ugyan, később azonban 
az odavetett zsíros konczért eddigi elveivel szakított s a pápa párt
jához csatlakozott. Daczára annak, hogy ezek is támogatták a legá
tusok kéréseit, a zsinat mégis azt határolta, hogy megmarad 
Bázelben.

E viszály tartama alatt hosszas alkudozások után több fejedelem 
követeinek, köztük a német császár követeinek is jónak látszott a 
maguk nemzetére nézve a zsinat határozatait elfogadni és azokat 
jogérvényre emelni.

Ez a körülmény mutatja, hogy mindinkább háttérbe szorult a 
pápai hatalom és a nemzeti érdek lépett előtérbe, nem pedig az egyházi.

De alig, hogy ez a fontos lépés megtörtént, már is két pápai 
követ jött Maguntiába, a kik összeköttetésbe léptek a pápai párttal 
s izgatni és zavarogni kezdettek. Azt remélték ugyanis, hogy a már 
elfogadott végzéseket megsemmisíthetik vagy legalább megczáfolhatják; 
de sem az egyik, sem a másik nem sikerült. így meghiúsulván törek
vésük, protestáltak minden ellen, azt állítván, hogy a pápa nélkül 
nem lehet ilyen végzéseket hozni.

Míg ezek Maguntiában történtek, addig a Bázelben visszamaradt 
theologusok azt a kérdést vetették föl, hogy nem lehetne-e a pápát 
eretneknek nyilvánítani, a miért annyira ellenszegül a zsinat végzé
seinek. Hármas vélemény támadt: némelyek eretneknek mondták 
Jenőt, mások nemcsak eretneknek, hanem hitehagyottnak is, ismét 
mások sem hitehagyottságát, sem pedig eretnekségét nem akarták 
vallani.

Hogy a theologusok fölvetették e kérdést, annak megvan a 
maga jogi alapja. Ugyanis még a pizai zsinaton s később a constanzi 
zsinaton is fölmerült a kérdés, vájjon felette áll-e a pápa az egyetemes 
zsinatnak vagy nem? s akkor oda döntötték el a dolgot, hogy a pápa 
köteles magát alávetni a zsinat határozatainak.

A theologusok azonban e kérdés fölvetése által nagy vihart 
támasztottak maguk ellen, mert alig, hogy visszaérkeztek a bázeli 
atyák Maguntiából s értesültek a dologról, a magisterek határozatát 
csakhamar megsemmisíteni akarták, mert még nem jött el a kenyér-



törés ideje, meggondolási időt akartak adni a pápának. A magisterek 
azonban olyan könnyen nem tágítottak, hanem tételeik megvitatá
sára összegyülekeztek az egyházba. Hat napon keresztül vitáztak itt 
a tbeologusok határozatai fölött, a melyek szerint:

1. Igaza van a kath. bitnek, a mikor azt állítja, hogy a szent 
egyetemes zsinat a pápa fölött és bárki más fölött áll.

2. A törvényesen összegyűlt egyetemes zsinatot a pápa a zsinat 
saját ösztönzése nélkül a maga hatalmából, sem fel nem oszlathatja, 
sem át nem helyezheti, sem pedig el nem halaszthatja.

3. A ki ezen igazságoknak makacsul ellenszegül azt eretneknek 
kell tartani.

4. Ezen igazságokkal IV. Jenő pápa ellenkezésbe jött, a midőn 
apostoli hatalmánál fogva a bázeli zsinatot feloszlatni, illetőleg át
helyezni törekedett.

5. Jenő pápa a szent zsinat által megintetvén, ez igazságokkal 
ellenkező tévedéseket végre visszavonta-e?

6. A Jenő által megkisérlett második feloszlatás, illetőleg át
helyezés, a fent említett igazságokkal ellenkezik s a hit ellen való 
kimenthetlen tévedést zár magában.

7. Jenő ismételt kísérlete által a zsinatot áthelyezni újra téve
désbe esett, noha előbb már visszavonta azokat.

8. A zsinat által arra figyelmeztetett Jenő, vonná vissza a 
zsinatnak másodszor is megkisérlett feloszlatását vagy áthelyezését 
— Ferrarában új zsinatocskát hiván össze — maga magát nyilat
koztatta makacsnak.

E tételek ellen hevesen kikelt Panormitanus és a burgesi püspök, 
de különösen Panormitanus, a ki azt fejtegette, hogy a pápa semmi
képen sem sértette a hitet az által, hogy a zsinatot feloszlatni ipar
kodott, mert sem a symbolumokban, sem az egyházi rendszabályokban 
nincs megemlítve, hogy a pápa nem oszlathatja fel a zsinatot; azon
ban ő sem merte Jenőnek eretnek voltát mentegetni vagy épen 
tagadni.

Öt nagy vitában fejtegették már most e tételeket, a melyek a 
pápaságot alapjában támadták meg.

Először is arról vitáztak: vájjon fölötte áll-e az egyetemes 
zsinat a pápának és vájjon tanítja-e ezt a kath. hit. A pápát össze
hasonlítván egy világi uralkodóval könnyen vonhatták le a követ
kezményt. A pápa ugyanis az egyházban az, a mi a király a biro
dalomban. Már most absurdum az, hogy a király egymaga többet 
tehessen mint az egész birodalom s a mint gyakran azok a királyok, 
a kik rosszul kormányoznak, az országból kiüzetnek, úgy az egyház
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is, illetőleg az egyetemes zsinat, mint az egyház képviselője, leteheti 
a pápát s így a pápa alá van vetve az egyetemes zsinatnak. Ha ez 
igaz, úgy az is igaz, hogy a pápának nem áll jogában a zsinatot 
feloszlatni, vagy azt máshová áthelyezni.

Az egybegyült atyák legnagyobb része belátta ezt a két igaz
ságot, de kétkedtek abban : vájjon a kath. hit szerint igaz-e ez ? A 
vita egyesek ellenszegülésének daczára mégis oda döntetett el, hogy 
a pizai és constanzi zsinatok alapján az egyház igenis tanítja azt 
s ennek értelmében azt határozták, hogy a pápa csakugyan alá van 
vetve a zsinatnak s hogy a zsinat a pápát le is teheti.

Ez a kérdés képezte főtárgyát a zsinatnak; elég időt is fecsé
reltek el, míg ama határozatot ki merték mondani s nem is lép
tették mindjárt életbe, hanem a többi kérdések tárgyalásához fogtak, 
a melyek négy vitában döntettek el. E viták azonban korántsem 
tükrözik vissza az első vitának zajos lefolyását. Úgy látszik pangás 
állott be az ügyek letárgyalásában. Kifáradtak már az atyák s el- 
kedvtelenítettek az által, hogy az összegyülekezés mindinkább 
nagyobb és nagyobb akadályokkal volt összekötve. Kiütött ugyanis 
a pestis, a minek következtében számos jeles erő odahagyta a 
várost, egyes izgatok pedig a pápa indítására a népet is bujtogatták, 
ugyh°gy az atyák a városi tanácshoz voltak kénytelenek fordulni 
védelemért. A városi tanács kötelességének ismerte ugyan az atyákat 
védeni és az államnak közhitét fentartani, a pusztító pestis ellen 
azonban nem nyújthatott segélyt. Innen van, hogy a további kér
dések letárgyalásánál már nem tapasztaljuk azt az élénkséget, a 
mely eddig észlelhető volt. De nem is voltak oly fontosak e kér
dések mint az első, a miért is rövidebben adhatom azokat elő.

Arról folyt a négy következő vita, hogy ki eretnek ? Kicsodák 
hivassanak meg az egyet, zsinatra? Kik bírjanak szavazati joggal?

Az első kérdésre nézve azt határozták, hogy az eretnek, a ki 
máskép értelmezi a szt. írást, mint a hogy a szt. Lélek sugallja, s 
ámbátor az egyházból nem válik ki, mégis eretneknek nevezendő. A 
második kérdésre nézve határozatba ment, hogy ne csak a püspökök, 
hanem a theologusok s a többi főpapok is hivassanak meg; az utolsó 
kérdés fölötti határozat értelmében azonban csak a püspökök lettek 
felruházva szavazati joggal.

E viták daczára még most is akadtak olyanok, kik Jenő mellett 
foglaltak állást, de Jenő ellenfelei sem nyugodtak, izgattak minden
képen a pápa ellen s pártjuk erősítésére levelek és követek által 
beszólították a városba azokat is, a kik a pestis elől való félelemből 
a vidékre menekültek. Midőn ezek visszaérkeztek, s arról értesültek,



bogy mily messzire menő reformokat akarnak létesíteni a zsinat 
visszamaradt tagjai, vonakodtak határozottan nyilatkozni, csak Panor- 
mitanus sürgetése, hogy t. i. ha már egyszer itt vannak a zsinaton, 
hát határozzanak is, volt képes a zsinat tagjaiba lelket önteni s 
azokat határozatra birni.

A határozatok most már megvoltak, de össze is kellett azokat 
írni. Sok czivódás után végre összeirattak, a minek folyamán sok 
tag újra el akarta hagyni a zsinatot, csak a burgesi püspök közben
járása akadályozta meg elmenetelüket, a ki mindenképen azon fára
dozott, hogy a békét állítsa vissza.

1438 május 9-én, midőn a határozatok már össze voltak Írva, 
népes gyűlést tartottak az atyák, a melytől a fejedelmek követeit 
azon ürügy alatt, hogy a békéről értekezzenek, visszatartották a 
templom chorusában. Attól lehetett ugyanis tartani, hogy esetleg 
majd ellenszegülnek a zsinat véghatározatainak, a mi nagyon lelian- 
golólag hatott volna az atyákra is. Így azonban elvonván a feje
delmi követeket a tárgyalástól, lezárták a határozatokat. Midőn a 
fejedelmi követek végre valahára értesültek a dologról, már késő 
volt s e miatti panaszaikkal betöltötték az egész templomot s az 
atyákat hamisítással vádolták. Az általánosan zavarban újra Panor- 
mitanus az, a ki vissza akarja állítani a rendet. Korholja a jelen
lévőket „mert a ki Istentől van — úgymond — az meghallgatja az 
ő szavát, de ti nem hallgatjátok meg, mert nem vagytok Istentől; a 
ki rosszat cselekszik gyűlöli a napfényt.“

Ilyen szavakkal illette a zsinat tagjait, de a kívánt rendet 
mégsem állíthatta helyre. Csak az arlesi bíborosnak sikerült némileg 
visszaállítani a rendet az által, hogy mindkét fél tévedéseit kimu
tatván, azok kölcsönös hibás voltát bebizonyította.

Alig hogy lecsendesült e mozgalom, már is más vihar volt 
keletkezőben, a mennyiben a határozatok felolvasása még inkább 
felizgatta a kedélyeket, mint az eddigi viták összevéve. Még felol
vasás közben hallatszottak egyes protestáló hangok, de főleg a meg
erősítésnél, a hol majdnem tettlegességekre került a dolog. Panor- 
mitanus és az arlesi püspök itt keményen egymásnak rontottak, de 
végre is beállt a forduló pont, a zsinat újra egységes lett s a hatá
rozatok kihirdetése után május lö-án ünnepélyes isteni tiszteletet 
tartottak, hálát adván az Ur Istennek eddigi támogatásáért s egy
úttal kérvén, hogy ezentúl is vezesse őket.

Itt a zsinat első része bevégződik s kezdődik a második, a 
melyen már nem csupán szóval ostromolták a pápai széket, hanem 
egyenesen trónvesztettnek nyilvánították a pápát. Természetes
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következménye volt ez ama határozatoknak, a melyeket a pápa nem 
fogadhatott el a nélkül, hogy hatalmának nagy részéről le ne
mondjon ; azt pedig semmi szín alatt sem akarta, hogy jogai meg- 
nyirbáltassanak s ezért ama határozatokat nem ismerte el érvénye
seknek. A fejedelmek követei ezen makacsság következtében Jenőt 
az igazság ellenségének mondták.

Ez egyenetlenség tartama alatt oly korszak következett be a 
zsinatra nézve, a mely azt majdnem lehetetlenné tette. Nem pápai 
átok, vagy pedig világi erőhatalom következtében köszöntött be ezen 
korszak, hanem a természet kényszerítő hatalma folytán — kiütött 
a pestis. Már azelőtt is fenyegette volt egyszer a várost a döghalál, 
szedett is áldozatokat, de nem oly nagy mértékben, sem oly nagy 
gyorsasággal mint most; ki még csak az imént egészséges volt, azt 
is óra múlva már a koporsóba tehették.

Nagy rettegés szállotta meg az atyákat, de menekülni mégsem 
akartak; egyrészt, hogy a zsinat föl ne oszoljék, másrészt pedig, hogy 
a pusztitó dögvészt szét ne vigyék; inkább ott maradtak áldozatok 
gyanánt. A legjelesebb férfiakat kérték ugyan, hagynák el a várost, 
köztük az arlesi bíborost is, de ők sem akartak elválni a zsinattól, 
a melyen már eddig is oly sok reformot hoztak ; készebbek voltak 
életök veszélyeztetésével a zsinatot megtartani, mintsem életüket 
megmentve a zsinatot veszélyesztetni. Türelmüket siker koronázta. 
A pestis lassankint csak szűnni kezdett s megújult erővel foghattak 
újabb reformok létesítéséhez. Először is IV. Jenőt letették s más 
pápa választásához fogtak, a ki a zsinat határozatait tiszteletben 
tartaná. Hozzá láttak a választó testület szervezéséhez. Ez állott 
7 apátból, 5 theologusból s 9 doctorból, a kik közül főleg az arlesi 
bibornok tűnt ki s a kik az olasz, franczia, német és spanyol 
nemzet képviselőiből választattak. A választóknak külön e czélra 
kijelölt házban egyenkint egy czella adatott, hogy egymástól elkü
lönítve legyenek, s a következő napon november 3-án a templomba 
vonultak, a hol az arlesi püspök misét mondott, kérvén az Úr sege
delmét azon fontos lépéshez, a melyet most megtenni készülnek. 
Ugyancsak a templomban történt a választók felesketése is, a mely 
alkalommal a nép csak úgy tódult a templomba.

Az esküformula letétele után a conclavebe vonultak, a hol 7 
napig késedéimeztek, mert megállapodásra nem tudtak jutni. Végre 
Amadaeus savoyai herczegben központosult a bizalom, a kinek tudo
mányosságát, kegyességét s eddigi érdemeit nem győzték eléggé 
dicsérni. Huszonhat szavazat esett az ő nevére, a mit az arlesi
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bíboros az atyáknak tudomására hozott, dicsérvén a választott pápát 
a nép előtt is.

Így ismét új pápája lett az egyháznak s az atyák teljes ünnepi 
díszben vonultak a székesegyházba, hol a cardinalis még egyszer ki
hirdette a választást, 8 hálát adott Istennek, a miért uj főpapot 
adott a jóknak örömére, a gonoszaknak pedig félelmére.

Eddig terjed Aeneas Sylvius commentárja. Tovább nem foly
tatta, de tudjuk, hogy a fejedelmeknek veszedelmesnek látszott a 
kér. egyházra nézve a zsinat további tartama, azért cserben hagyták 
azt, úgyhogy fel kellett oszolnia. Ezzel vége szakadt jó sokára a 
reformoknak, daczára annak, hogy néha-néha hallatszottak intő szó
zatok, de azok a pápaság bíináradatában elfúltak.

A n g y a l  é s  ö r d ö g .
Irta: Csók György.

I.
A d a e r a o n o l o g i a  f e j l ő d é s e  a z  e m b e r i s é g  

t ö r t é n e t é b e n .
Ha visszapillantunk azon korba, melybe a történet — ezen élő 

emlékezésnek — szálai csak nagyon gyéren s részben megszaggatot- 
tan nyúlnak, látni fogjuk, hogy a műveltség legalsó fokán álló népek 
is bizonyos szent félelemmel viseltetnek azon tárgyak, vagy termé
szeti erők iránt, melyekben a náluknál hatalmasabb lényt látták 
képviselve. Igaz ugyan, hogy ezen inkább félelem, mint tisztelelet 
bennük csak a természet nagyszerű játéka által lett felébresztve és 
hogy müveletlenségüknél fogva tiszteletük tárgya felöl nagyon ho
mályos képzeteik voltak, de épen ez magyarázata hitük gyarlóságá
nak is.

Midőn látták a természet erőinek nyilvánulását villámlásban, 
mennydörgésben, esőben, látták a tűz emésztő hatását a lángokban 
látták a napnak vakító fényét, érezték éltető melegét, látták éjente 
a milliard csillag ragyogását, a hold világát és láttak, hallottak, 
éreztek mindent, mi a világ mindenségijén érzékeinkre önkénytelen 
és mégis nagyszerűen hat; akkor jött az ember annak tudatára, 
hogy nincs hatalmában megfékezni a rohanó árt, a dühöngő vihart, 
az orkán által felkorbácsolt vizeket, a sújtó villámot, hogy tehetetlen 
azon hatalommal szemben, melyet a természetben nyilvánulni látott 
s melyet physikai erőnek nevezünk, hogy alá kell vetnie magát minden 
változásnak, minden szenvedésnek. Midőn tehát saját kicsinységének
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tudatára jött, rájött a kívüle létező dolgok félelmére, tisztele
tére is.

Már e korban szólhatnánk jó és rósz közti különbségről a népek 
vallási fogalmaiban, mert hiszen mig a melegítő nap, az éj sötétét 
megvilágító hold, a baldús folyam, a gyümölcsöt termő fa kellemes, 
mondatni báladatos érzelmet ébresztett az emberekben addig a gyújtó 
villám, az eget-földet megrázkódtató mennydörgés, a pusztító orkán, 
a vulkánok kitörései, a talajt megingató földrengés rettegést és ellen
szenvet ébresztett maga iránt. E benső érzelmek azonban oly határo
zatlanok voltak s annyira röghöz kötöttek, hogy a külső benyomáso
kat csak hatásuk szerint óhajtotta, vagy félte s szűk ismeretkörénél 
fogva a legelemibb természeti erőket sem tudja a jelenség világban 
felismerni, hanem szemlélődő lelke az okot, a benyomásokat eszközlő 
a n y a g b a n  látja.

A vallásnak eme legelemibb alakja a f e t i s i s m u s ban talál
ható föl. A fetisimádók — ha ugyan lehet itt imádásról szólani — 
oly gyarló vallási fogalmakkal bírnak, hogy istenök, melyet egy darab 
kő, vagy valamely állat bele képvisel, lehet jó is, rósz is, a szerint 
a mint vagy jól érzik magukat, vagy baj éri őket. Önmagukat ha
talmasabbnak tartják fétiseiknél, mely ha rósz állapotba hozza őket, 
úgy irgalmatlanul összetörik.

Kevéssé fejlettebb alakja a fetisismnsnak a t o t e m i s m u s .  
I t t  már az embernél hatalmasabb lénnyé emelkedik egy darabka fa, 
rög, vagy állat alakjában, melyet a totemista sohasem sért meg, 
csupán eldob magától, ha nem segíti.

Mindkettőnél fejlettebb vallás a s a m a n i s m u s ,  hol már 
földön kívüli lények szerepelnek azonban minden körvonalozás nélkül. 
E lények kevés befolyással vannak az emberiségre és csupán néhány 
kiválasztott sámánnak jut ki az isteni kegy, mely őket jósokká s 
emberfeletti dolgokra képesekké teszi.

Sokkal több életelevenséget árulnak el a b á l v á n y i m á d ó  
népek, melyek szellemeiknek kőből vagy más kemény anyagból alakot 
adnak s e m a s s á t  tekintik a szellem lakhelyének. E korban leg
inkább korlátozva van az emberi szabad akarat, mert a népek kevéssé 
ismerik a természet rend- és czélszerűségét, mert a külső benyomáso
kat a szellem közvetlen, ö n k é n y e s  nyilatkozatának tekintik. A 
szellemek belenyúlnak a család s az egyes egyén viszonyaiba, azt 
kényük szerint oltalmukba veszik vagy büntetéseikkel sújtják. A 
szellem kezében az ember tehetetlen játékszer, a szellem pedig hatal
mas és kegyetlen úr, kitől még álmában sem szabadulhat a bálvány
imádó.



A kegyetlen szellem megfoghatlanul működik a természetben, 
csodákat tesz lépten-nyomon, küzd az emberi érdekek előmozdításán, 
vagy azok ellen, harczra indítja az elemeket, íelkorbácsolja szelével 
a vizeket, villámaival sújt, vihart támaszt ha megharagszik s feldúlja 
az emberek otthonát.

Legtermészetesebb psychologies következménye volt ennek az 
ember k i e n g e s z t e l ő d é s i  törekvése szellemeivel, melyet leg
becsesebb tárgyainak feláldozásával vélt elérhetni, sőt ez áldozat ki
terjesztetett az ember életére is. Az emberáldozat lejön a történelmi 
korszakba is. Eraberáldozatot hoznak isteneiknek a persák, egyiptomiak, 
görökök, rómaiak és a zsidók. Abrahám históriája szintén egyik ma
radványa az ember-áldozati cultusnak.

Az eddig tárgyalt vallásalakok kevés adatot nyújtanak a szellemek 
fülfogása s osztályozása tekintetében. A természetimádók szellemtana 
fel van aprózva a váltakozó természeti tüneményekben, a bálvány
imádók szellemei pedig inkább ellenséges indulatuak voltak, melyeket 
ajándékokkal kellett megnyerni s a kiengesztelt szellem pedig jóban, 
rosszban egyaránt segíté kegyeltjét, tehát az Isten fogalom még itt 
sem tisztult absolut j ó v á ,  ennélfogva nem fejlődhetett ki ezzel 
szemben oly szellemek képzete, mely a r o s s z  nak elvét képviselte 
volna.

A bálványban lakozó szellem eszméje oly aesthetikai nagyság, 
melynek mig fenségességét és hatalmát bámulva szemlélte az ember, 
addig magát vele szemben kicsinynek s erőtlennek találta magát 
arra, hogy egy ily hatalmas lénynek példányává váljék, vagy a mi 
több, vele harczra kelve, azt felülmúlja.

Nem szólhatunk tehát az eddigi vallásokban rendszeres daemo- 
nologiáról, mégis czélszerűnek véltem habár halvány vonásokkal 
ecsetelni az emberiség gyermek-korának csodás világát, mert ez ala
pokon épült föl a későbbi csillagimádás, melyben már széleskörű 
mythologiát találunk.

Az emberi szellem erejében rejlik kutatni fáradhatlanul az 
okot, mi miatt minden történik. A leleményes ész csakhamar 
hatalmába kerített némely elemibb erőket, azt czéljai szerint ügyesen 
felhasználta. S az emberi műveltséggel párhuzamosan tisztult a népek 
vallás- és erkölcsi fogalma.

A völgyekbe szorított nép — mivel élelmét csupán a völgyét 
szelő folyamból s a partokat szegélyző gyümölcsfákból nyeré — hot- 
tentot módjára leborult élelmi szerei előtt s azt imádta. Hol az ős
termő föld gazdagon látta el lakóit s benső erejét élénk természeti 
játékokban szemléltette, ott a nép hite is a képzelet legmerészebb túl-
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zásaiban nyilvánul. A harczias szellemű népek Isteneik kezébe is fegy
vert adtak, mig a békés természetű földmivelők Istene egy legfőbb 
patriarcha képét nyújtja. Az üldözött zsidó nép Jahvét bosszúállásra 
hivja föl s a tengerparti phöeniciek a kereskedelem, a szerencse Iste
nét tisztelik.

A társadalmi élet megalakulásával egyes népcsaládok personifi- 
cálják Isteneiket s azokat véralkatuk, helyi, valamint más népekkeli 
viszonyaikból kifolyólag felruházzák különböző tulajdonokkal.

így vezeti csatákba népét a Germánok Wuotanja és Tiuja, a 
Skandinávok Thyrje. (Folyt, köv.)

a  mi  ii m  II ................................................................................................................. .....

PHI LOSOPHI A
■mii mn ni 11 in i rn inni n m u i n i m 111111 u 11 i i

A philosophia viszonya a természettudományhoz és a 
valláshoz Barthélemy-Saint Hilaire müve alapján.

— Ismertetés. —
Irta : H e t v é n y i L a j o s .

A módszeren kívül van még több fogalom, a mi a philosophiát 
és a tudományokat viszonyba hozza; ezek : a bizonyosság, állomány, 
tér és idő. Ezen alapelvek nélkül tudományt nem képzélhetünk. 
De ezeknek végtelenségébe az egyes tudomány nem hatolhat be, 
azoknak fogalmát nem tisztázhatja és nem elemezheti; ha ezt meg
kísérti, akkor már a philosophia jogát bitorolja. így a philosophia 
egyrészről a tudományok éltető eleme, táplálója.

A tudományok eszközei az érzékek; ezek által tesznek szert az 
ismeretre. De érzékeink megcsalhatnak. Ebben a tekintetben ismét 
a philosophia őrködik és megmutatja, mi igaz, mi nem, tehát hogy 
mennyiben bizhatunk érzékeinkben.

A cartesiusi philosophiának legnagyobb érdeme, hogy alapelve 
nem csak tudományos, hanem erkölcsi is. Ha ez a tudományokra 
rányomja bélyegét, már ez által megóvja őket a materialismus és az 
atheismus káros hatásaitól. Erre vonatkozólag Barthélemy-Saint Hi
laire ismét szépen érvényesíti ékesszólását, midőn azt mondja: „Mi 
az ember a végtelen lénynyel szemben? Mi maga az emberi tudo
mány, bármily széles körre terjedjen is, ama számtalan, bámulatra 
méltó jelenséggel szemben, melyek kíváncsiságunk s képességeink 
határát olyannyira túlszárnyalják? Ugyan mik vagyunk mi e vég
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telenségben. melyben elménk s pillanatnyi létünk majdnem elenyész? 
Kétségkívül a mi az emberben a legszilárdabb s legvalóbb, az a 
tudomány. De mily 9ziikek a tudomány határai! Köre mily kicsinyke!8 
Napjainkban a tudományok épen azért haladnak a téves úton, a 
materialismus utján, mert mellőzik a philosophiát, nem tőle külcsün- 
zik az alapot. Csupán C9ak a kiiUő világ jelenségeire hallgatnak, 
holott Descartes szerint az „Isten és a lélek létezése bizonyosabb, 
mint a külső világ tárgyai.“

Komoly ellentét, sőt ellenségeskedés a philosophia és a tudó* 
mányok közt nincsen. A viszony legegyszerűbb feltüntetése e z : 
a philosophia az utat jelöli, melyen a tudományok tévedés nélkül 
haladhatnak. A legújabb korban félreértés forog fenn köztük; igy 
a tudományok nem is követhetik a helyes utat. Különösen feltűnő 
két hibájuk. Mivel a philosophia eredményeivel nem törődnek, az 
analysist túlságos mértékben fokozzák ; ez felemészti a tudományok
nak tnlajdonképeni belértékét. A másik hiba. hogy a tudomány nap
jainkban nem az objectiv érték után törekszik, hanem az egyes fel
fedezések a gyakorlati alkalmazás ezéljából történnek. Elég ha nap
jainkban Edison találmányaira gondolunk. A gyakorlati alkalmazást 
ugyan épenséggel nem lehet hibáztatni, de a tudós feladata az, hogy 
csak a tudomány érdekében keresse az igazságot és a gyakorlati 
alkalmazást bizza másra. A philosophia is mindig csak az igazra 
gondol, függetlennek érzi magát, de azért nem veti meg a tudomá
nyok segítségét és felhasználja az azok által felderített igazságokat. 
A tudománynak is így kellene eljárni; akkor valóságban meg volna 
köztük a helyes viszony. De azért őrizkedni kell mindegyiknek, 
hogy egymásnak jogait meg ne csorbítsák; a synthesist ne akarják 
feláldozni az analysisnek és viszont. — Ép ezért egyesülésük lehe
tetlen. A különbség köztük az, hogy tárgyuk más. A tudomány 
köre mindig tágabb lesz; az ismeretek itt egymáshoz kapcsolódnak 
és egymást kiegészítik; ellenben a philosophia rendszerei minden 
szoros kapcsolat nélkül követik egymást. Az egyesülést még az a 
különbség is megakadályozza, hogy a philosophia egyéni, a tudomány 
általános érdekű. Ha a philosophia vállalkoznék a tudományok szere
pére, akkor az erőszakot követne el önmagán, mert arra kényszerí
tené az elméket, hogy az egyéni előtt hajoljanak meg. Ezt pedig 
jelleménél fogva nem teheti. A mi pedig a hasonlóságot illeti, az 
abban áll, hogy mindkettő a megfigyelés és az inductio módját követi.

A philosophia ama rágalmakat, melyeket napjainkban a tudo
mányok feléje szórnak, annál is inkább visszautasítja, mert Plato 
szerint „a legelső tudomány, mivel behat a létezők mivoltába, meg



különböztetve azt az anyagi s tünékeny jelenségektől.“ A pliilosophia 
méltatásában nem gyönge utódja Descartes, ki kijelölte neki az utat, 
melyen „a legbiztosabban s leggyümölcsözőbben baladhat.“

A ilyen tekintélyek bizonynyal megtörik a tudományoknak azon 
álláspontját, mely a philosophiát és kutatásait semmibe sem veszi. 
Azért helyes Barthélemy-Saint Hilaire ama megjegyzése, melyben a 
tudósok részéről több türelmet követel. Ez azért is kívánatos, mert 
a helyes utón haladó pliilosophia a gyakorlati életben is sok társa
dalmi bajon tud segíteni.

II.

A vallás és a philosophia — Thiers szavai szerint — „két hal
hatatlan testvér, mely egymást gyámolíthatja s mindegyik munkál- 
kodhatik a maga részéről az emberiség közös javán.“ így ismét félre
értésen alapul az a vád, mely a hitet és az észt, a vallást és a 
philosophiát ellentétbe állítja, úgyhogy egyik kizárja a másikat. 
Ezt az álláspontot foglalja el a katholikus egyház, melynek még 
legszabadelvűbb képviselői, mint Bossuet és Feneion is elfogultan 
nyilatkoznak az észről. Bossuet szerint az ész nem képes az embert 
vezetni, sőt erős sarkasmussal a János jelenéseiben leírt „szörnyek 
közt a másodikhoz hasonlítja, mely úgy beszél, mint a sárkány.“ 
Csak a hit által ismerjük meg magunkat, mig a tudományok ismeretei 
gyengék. Arról megfeledkezik, hogy az emberiségnek mily hasznot 
te tt pl. a görög bölcsészet.

A szelidebb szavú Feneion csak azt hozza fel az ész ellen, 
hogy „kevés ember szokott magába szállani, hogy az ész tanácsára 
hallgasson.“ Bár nem ellensége a szabad akaratnak, mégis hogy a 
vallás eszményisége azoktól se legyen elzárva, a kik a belsejökben 
megnyilatkozó isteni szózatot nem hallják, szükségesnek tartja az 
egyháznak, mint legfőbb és csalhatatlan tekintélynek a vezetését.

Barthélemy-Saint Hilaire is ezen az alapon mutatja ki — bár 
sophismákkal —, hogy a kath. egyháznak miért volt joga az észt 
elnyomni. Szerinte ugyanis csak fokozatosan érlelődött meg a kath. 
egyházban az a gondolat, hogy a lelkeken uralkodjék. Ezt nem a 
katholicismus lényege hozta magával, hanem a „zavarok megaka
dályozása végett állapította meg a tanok összeségét és tette az 
egyesre kötelezővé.“ Azután így folytatja: „midőn ez megtörtént, 
a pápaság a keresztyénség szálait kezében tartván, oly erőre tett 
szert, hogy a lelkiismereten uralkodva a császárokat is meggyőz
hette.“ így nagyon őszintén bevallja a kath. erkölcsi hatalom lénye
gét és tulajdonképeni czélját; de nem tartja ezt oly ténynek, mely
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lényegileg változtatna az ész és hit, a philosophiának é9 a vallásnak 
egymáshoz való örök, megváltozhatlan viszonyán. A vallás az Isten
hez vezérel, a philosophia ugyanazt teszi. Tehát czéljuk ugyanaz, 
csak az ut különböző. De a philosophia mennyiben és hogyan vezet
het Istenhez? Erre a franczia iró azt válaszolja, hogy „az eml»er 
nemcsak eszes lény, hanem egyúttal szabail és erkölcsi is.“ Szabad, 
mert elhatározását nem korlátozza semmi; de egyúttal erkölcsi is, 
a mennyiben önkényt, minden kényszerítés nélkül hallgat egy belső, 
az úgynevezett erkölcsi törvény szavára, mely a jóra hí fel. Ezt az 
erkölcsi törvényt, „melynek fénye betölt minden embert, ki a világra 
jő“, nem ember alkotta. Erre nézve a philosophia is megegyezik a 
vallással, midőn szent áhítattal azt mondja: „az erkölcsi törvény 
szerzője nem lehet más, mint magának az embernek és a világnak 
teremtője, Isten, az egyetemes törvényszerző, ki velünk a belső szó
zat által még sokkal közvetlenebbül érintkezik, mint bámulatra keltő 
műveinek fényessége által.“

Mind a philosophia, mind pedig a vallás megfelelnek az ember 
természetének, mert mindkettő a jónak, még közelebbről az igaznak 
áll a szolgálatában. Azon ész, „mely közös minden emberrel“, mely 
az egyén fölött állván a mi belső életünknek a vezérlője, útját állja 
a bűnöknek. A vallás a hit és remény szárnyán alkot magának egy 
szebb, örök világot, az ész pedig az elmélkedés utján, — mely egy 
a philosophálással —, jő rá, hogy bár parányi a mindenséggel szem
ben, rendeltetése mégis csodálatos, mely őt magasra emeli. Ezt az 
értéket az ész előtt is nem annyira a jelen, mint a jövő adja meg ; 
a lélek halhatatlanságának a képzete, az a képzet, hogy „milyen 
lesz a dolgoknak ama uj rendje, mely a földitől oly annyira elüt.“ 
Az észnek eme fejtegetései a legkisebb mértékben sem támadják meg 
a vallás képzeteit. — Erre vonatkozólag szépen mondja Earthélemy- 
Saint Hilaire: „Mi az ember? Honnan származik? Mi a sorsa a 
halál után? Honnan ered a világ? Ki teremtett mindent? Hogy lett 
a semmiből valami ? Íme a problémák, melyeket az elme fölvet s 
annyira is egybe forrottak vele, hogy csak akkor hanyagolhatná el, 
ha maga is megszűnnék lenni az, a mi.“ Erre vonatkozólag hasonló
képen tapintatosan határozza meg a philosophia eljárását: „A philo-

I sophia először megismeri önmagát, azután Istenhez emelkedik, a ki
től származik; miután gondolataink s cselekedeteink vezére volt ezen 
a világon, egy uj életet tár fel előttünk, hol örökkévalóság vár 
reánk.“ így  a philosophusnak ép úgy megvan a maga vallása, mint 
a hivő embernek azon különbséggel, hogy mig ez kívülről fogadja 
magába a vallásos eszméket, addig az önmagából meríti.

f
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Ily alapon a philosophia csak is tisztelni tudja a vallást és 
magasztalni jelentőségét a helyett, hogy megtámadhatná. De azért 
egymásnak őket feláldozni semmiképen sem lehet. A philosophia nem 
helyettesítheti a vallást, a vallás nem a philosophiát. A philosophia 
nem mondhat le szabadságáról, a vallás sem dobhatja oda magasztos 
hivatását a philosophia javára. Kiegyeztetésről, illetőleg egyesítés
ről szó sem lehet; mert a philosophia alapelve is más, a vallásé is 

i más; de czéljuk egy magasabb egységben azért találkozik. Mind
kettőnek meg vannak a saját tulajdonságai, melyeket- közvetlenül 
egységre hozni nem lehet, sőt első tekintetre egymással ellenkezni 
látszanak. A philosophia — mint föntebb láttuk — egyéni; a maga 
tételeit nem kényszerítheti senkire sem; a philosophus nézete és rend
szere csak önmagára kötelező, mig a vallás a társadalom egész réte
gét meghódítja. Mindamellett a philosophus működése a társadalomra 
sem marad minden hatás nélkül, mert felemeli az érzéki valóságtól 
a gondolat és az eszmék világába.

Bár nem egyesülhetnek, mégis mindketten az emberi szellem
nek tesznek szolgálatot. Ép ezért egymás nélkül sem lehetnek meg; 
mert vallás csak annyiban létezhetik, a mennyiben az emberben ész 
van, mely fel tudja fogni a vallás jelentőségét. Ha eszünktől meg- 
fosztatunk, a vallás is megszűnik számunkra megbecsülhetetlen kincs 
lenni. Jól jellemzi Barthélemy-Saint Hilaire: „isteni s egyetemes 
az ész, szabad is, önmagában találja törvényét; tőle ered a világos
ság s általa társalog az Isten az emberrel. — E kijelentésben Bar- 
thélemy-Saint Hilaire tiszta rationalista, de azért ügyesen kifejti, 
miért nem foglalhatja el az ész a hit, a philosophia a vallás helyét. 
Nevezetesen a philosophiai rendszer mindig mint egyéni lép fel és 
ezf nem lehet oly egységes symbolumban összefoglalni, mint a hogy 
az a vallásnál történik. Ilyen formán a philosophiának fel kell 
hagyni ama reménynyel, hogy valaha a vallás helyét méltóképen 
betöltheti. Ép ezért nincs oka ezt kicsinyelni, sőt megtámadni; 
ellenkezőleg a helyes úton járó philosophiai irány tisztelettel hajol 
meg a vallás eszméi előtt. A kölcsönösség elvéből a hit képviselői
nek sincs joguk elnyomni az ész és vele együtt a philosophia vizs
gálódásait. Barthélemy-Saint Hilaire még buzgó katholikus létére is 
beismeri, hogy „a papi hatalom nem kényszerítheti hódolatra a lelki
ismeretet, ha ez függetlenségét meg akarja tartani, mert arra Istentől 
győzhetetlen erőt nyert.“ De viszont „a philosophiának sem lehet 
vágya uralkodni embertársain, elég dolga van azzal, hogy magán 
uralkodik.“
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Eddig a pártatlan rationalist* beszél a Barthélemy-Saint 
Hilaireből, de akkor már merev kath. álláspontja jut érvényre, midőn 
türelmességet csak a philosophiától vár, mig a vallás részéről azt 
nem engedi meg. Ezen álláspont mondatja véle azt is, hogy az „ész 
s ennek alapján a philosophia is az emberi társadalommal együtt 
fejlődik, mig a dogma változatlanul marad.“ Nem akarván ezt e 
helyen megczáfolni, még arra a különbségre utalunk, hogy mig a 
vallás a kultust használja fel, hogy ez által lelke az Istenhez emel
kedjék, addig a philosophust „tanulmányai vezérlik az Istenhez.4*

Barthélemy-Saint Hilaire sikeresen megoldja kitűzött feladatát; 
elejét veszi a philosophia és a tudományok, illetőleg a philosophia és 
a vallások közt levő félreértésnek. A tudományok a philosophia segít
sége nélkül téves úton igyekeznek czéljuk felé, mert nélkülözik a 
tulajdonképeni alapot. A mi a vallás és philosophia közti viszonyt illeti, 
itt nincs oly szoros összefüggés; de azért a béke helyre áll, ha 
kicsinyes okok miatt nem üzennek harczot egymásnak; hisz a ezél 
egy, csak az út különböző.

Barthéleray-Saint-Hilaire műve éles látással rámutat a tudo
mányos és az ebből támadó társadalmi félszegségekre és ügyes tapin
tattal oldja meg a napjaink tudományos életében felmerült gordiusi 
csomókat. Legjobban tán úgy jellemezhetjük, ha elmondjuk, hogy: 
minden szavában igazi franczia.

Mózes.
Irta : R á j t e r J á n o s .

(Folytatás.)

II. Mó z e s  va l l ás a .

Mózes nevével, a mint egyszer már volt alkalmam megjegyezni, 
szorosan összefügg a theokratiának diadalrajutása Oly tény ez mely
hez foghatót a világtörténelemben csak keveset találunk. Egy ember 
volt képes oda hatni, hogy egy egész nép uj vallást vegyen föl. 
Igaz, hogy majdnem minden vallás e g y  vallásalapitónak nevéhez 
fűződik, de tekintetbe kell vennünk azt, hogy Mózes úgyszólván csak 
önerejére volt utalva, mert azok a férfiak, a kiket maga mellé válasz
tott volt, inkább terhére estek, sem hogy segítették volna. Igaz az 
is, hogy a Mózes által hirdetett új vallásnak alapelemei már meg
voltak a pátriárkák korában is, de míg az ő vallásuk még csak a 
remény, addig Mózes vallása már a bizalom jellegével bir; a patri-



arkák inkább a jövendőbe pillantottak, Mózes ellenben inkább vissza
nézett a múltra.

Az egyptomi tartózkodás még ezeket a kezdetleges istenképze- 
teket is, a melyekkel a pátriárkák bírtak, a feledés fátyoléval vonta 
be, úgyhogy nem lehet túlzásnak mondani azt, hogy Mózes egészen 
új vallást alapított.

Midőn Mózes Egyptomba érkezik s az Úrnak általa végzett 
csudáival a népet sikerül meggyőzni isteni küldetéséről, a vallási 
fogalmakat teljesen corrumpált állapotban találta. Ezeknek javítása 
s Jahvénak kizárólagos diadalrajutása képezte ezentúl Mózes főfel
adatát. Mennyire sikerült ez, lássuk közelebbről :

A pátriárkák kétségkívül az akkoriban élt népeknél sokkal 
magasztosabb istenfogalommal bírtak. A Genezis olvasásánál fénye
sen kiderül ez a tény. Mindazáltal az Egyptommal való érintkezés 
következtében az ottani polytheizmus a zsidó nép közt is gyökeret 
vert, a mint ezt Ezékiel 20, 7-ből következtethetjük: „kiki az ő 
szemei utálatosságit elvesse és az Egyptom bálványival meg ne fer- 
téztessétek magatokat.“ Ezt a polytbeizmust kellett Mózesnek először 
is kiirtania s csak ezután foghatott a tbeokratia megalapításához. 
Igyekezetét siker koronázta Sikerült neki a népet meggyőzni arról, 
hogy ő a nemzeti istennek, az egy Istennek, Jahvenek küldötte, a 
kit a pátriárkák még ismertek volt, de a kiről a nép már-már meg
feledkezett. Hiszen Mózes eleinte nem is törekedett másra, mint hogy 
a nép között a Jahvekultust visszaállítsa. Egyáltalában, ha Mózes 
I I—V könyvéből különválasztjuk azt, a mi a pátriárkák vallására, 
és a mi Mózes vallására tartozik, úgy azt látjuk, hogy mindkét 
vallást ugyanaz a szellem lengi át. Egyetlenegy tan sem vész el 
Mózes megújított vallásában, egyetlenegy fogalommal sem bővült, 
kivéve a kijelentésnek másképen való értelmezését. így tehát Mózes 
megújított vallása a régi vallásnak megbizonyitása. A külső szer
tartások, a legkicsinyesebb tárgyakra is kiterjedő megfigyelés, ez az, 
a mi a tulajdonképeni újítás, s ez újításoknak sikere a mózesi val
lásnak tulajdonképeni jellemzője.

Mind azok az aprólékos dolgok, a melyek a mózesi vallást jel
lemzik, a polytheizmus megszüntetését czélozzák. Ezt czélozza első 
sorban mindjárt az első parancs : „Én vagyok a te Jehova Istened, 
ki Egyptomnak földéből a szolgálatnak házából kihoztalak tégedet: 
Ne legyenek néked én előttem idegen isteneid.“ (II. Mózes XX. 2, 3.) 
Ez a czél határozza meg a többi parancsokat és rendeleteket is.

A hol az isteni gondviselésről szóló tan feledésbe megy, vagy 
tévtanokkal kevertetik össze, ott a tiszta istenfogalom veszélyben
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forog, mert ez minden vallásban nélkülözhetetlen. Mózes ezt nagyon 
jól tudta s mégis nélkülözzük a mózesi vallásban az Istenek szel
lemben és igazságban való imádását. Az áldozatok különféle nemei 
léptek előtérbe s igy a külső kultus a fő még most. Hiszen a nép a 
szellemben és igazságban való imádásra még nem is volt érett s még 
a Krisztus föllépésekor sem voltak képesek felfogni azt. Az e g y  
Isten eszméje azonban mégis keresztül lett víve, bár nagyon is ér
zéki úton s módon.

Izraelnek igy már volt Istene, a kinek kifejezhette háláját és a 
kinek tetszését úgy vélte megnyerhetni, hogy hű marad azokhoz az 
intézményekhez, a melyeket maga az Isten állított föl. Ez az Isten : 
Jahve, Ábrahám istene és a világ teremtője. Ha más istenségre csak 
gondol is valaki, úgy vét az állam ellen, mert az államnak alapját 
képezi az Istenről szóló tan. A ki más áldozatokat honosít meg s az 
áldozatokat más szertartások betartása mellett végzi, az kiteszi magát 
annak a gyanúnak, hogy hűtlen lett Jahvehoz.

Nagy hibája volt ez érzéki materializálásnak. hogy az elmél
kedés Isten fölött háttérbe lett szorítva, az egyéni felfogás teljesen 
megsemmisítve. Rendesen úgy is jellemzik a zsidó vallást, hogy az 
oly szokásoknak lánczolata, a melyeknek semmiféle morális ezéljuk 
nincs; de tévednek az illetők, mert a részt az egész gyanánt veszik 
s megfeledkeznek arról, hogy közvetve is lehet elérni bizonyos ma
gasabb czélokat.

Igaz hogy a törvény csak a külső engedelmességet követeli s 
egy zsidó e szempontból véve kifogástalan lehet, ha bensőleg még oly 
nagy bűnös is, de viszont a jutalmak is csak külsők s azokat a gond
viselés bőven adja boldognak boldogtalannak.

Bármily hiányos is a zsidó vallás, mégis találkozunk ott ma
gasztos intézményekkel is. Ott van először is a szombatnap ünnep
lése: „megemlékezzél a Szombatnapról, hogy azt megszenteljed. Hat 
napokon munkálódjál, és minden dolgodat elvégezzed! Hetednapon a 
te Jehova Istenednek Szombatja vagyon: semmi dolgot ne tégy, se 
te, se fiaid, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod és semmi bar
mod, se a te jövevényed, mely a te kapud között vagyon.“ (II. Mózes 
XX., 8—11). Hogy miben állott a szombatnap megünneplése a leg
régibb időkben, azt bajos volna eldönteni, de ha a későbbi időről 
visszafelé következtetünk az előbbire, úgy a népoktatásnak napja 
volt az a végből, hogy az 1 írnak népe tökéletesedjék s igy az lír 
dicsősége emelkedjék.

Fő jellemző vonása a mózesi vallásnak még, hogy Jahve úgy 
van feltüntetve, mint király, a ki föltétien hatalommal uralkodik
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népe fölött: Minden cselekvésnél azt látjuk, hogy van eg y  Isten, a 
ki teremtményeit figyelemmel kiséri és mint úr arra néz, hogy rende
lései tiszteletben tartassanak. Épen ezzel alapította meg Mózes a 
theokratiát, hogy mindenek föltételeként és folyományaként Jahvét 
állította oda. S ez a theokratia az, a melynek eszméje alatt a nép 
dicsőségre tett szert, igaz, hogy aránylag nagyon is rövid időre.

Vázlatban ez a mózesi vallásnak képe. Vázlatban mondom, mert 
az intézmények, a melyek a theokratiát czélozták, szorosan véve 
munkám harmadik részébe tartoznak, Mózes törvényhozásába, ép 
azért ott bővebben erről is lesz szó.

(Folytatása következik).

Itt állok a parton . . . .
Itt állok a parton,
Előttem az élet vad folyama zúg el . . .  .
Most a parton állok,
De bejutok én is az árba idővel.
Nézem, hosszan nézem,
Hab mint tolúl habra, örvényt hogy nyel örvény, 
Hogy tolong itt minden,
Hogy előbbre jusson, társát zúzván, törvén.

Itt egy kicsiny virág
K erül a habokba, mi veszélyt sem sejtve,
Oly szépen mosolyog,
Piszkos habok felett oly vigan ring kelyhe. 
Szegény kicsiny virág,
Ne örülj, ne örülj, ki tudja, mikor jön 
A rád zuduló hab,
Hogy reád tolúlva végleg elsöpörjön.

Ott egy zöld galy úszik
Az ár közepében, törzsétől elválva;
Úgy küzködik ottan,
Kavargó örvénybe’, tolongó vad árba’ . . . .

CSARNOK.
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Most egy szilaj hab jön,
A gályát lenyomja az örvény mélyébe,
S nagyot locscsan hozzá.............
Ez volt diadalmas, gúnyos nevetése.

Itt egy hullám görög,
Lassan, nyugalommal a folyamnak szélén, 
Jön utána másik,
Lázasan, rohanva, társát utolérvén,
Most, im, összekapnak,
Küzdenek erősen, meg egybeolvadnak . . . . 
És ez így megy folyton,
Soha nincsen vége az örökös harcznak.

S én a parton állok,
A folytonos harczot mélán, hosszan nézem. 
Belemenjek én is ?
Nem volna jobb talán nyugalomra térnem? 
Ki tudja, az árban,
Ha felvirit is tán az ö r ö m virága,
A r e m é n y n e k  galyja,
Nem ragadja-e el a folyam hulláma?

Mégis, belelépek,
Nem ijedek vissza, ha k ü z d é s  is vár rám, 
Hiszen az kell nékem.
Mit annyi más megjár, azt én meg ne járnám? — 
Megyek, küzdők én is,
A közös czél felé, küzdők nem csüggedve; — 
Leszek a folyamnak
Egy — ha mindjárt kicsiny — de tán hasznos cseppje.

Schöpfiin Aladár.
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— A pozsonyi theol. akadémián az 1890/91 tanév II. felében a 
következő tárgyak adatnak elő : Nt. S c h n e l l e r  I s t v á n  úr elő
adja ; 1. az általános vallástörténetet, heti 3 órában az I. és II. tanf.
2. a neveléstörténetet, heti 2 órában az I. és II. tanf. 3. a német 
nyelvet, heti 2 órában az I. és II. tanf. 4. vezeti : a philosophiai 
seminariumot, heti 1 órában az I. tanf. — Nt. C s e c s e t k a  S á 
m u e l  úr előadja-! az ókori egyháztörténetet, heti 4 órában az I. és
II. tanf. 2. evang. egyházjogtant, heti 4 órában a IV. (III.) tanf.
3. vezeti: az egyháztört. seminariumot heti 1 órában a II. tanf.
4. egyházjogi seminariumot, heti 1 órában a IV. (III.) tanf. — Nt. 
T r s z t y é n s z k y  F e r e n c z  úr előadja: 1. a homiletikát, heti 
3 órában a III. tanf. 2. a pastoralist, heti 3 órában a IV. tanf.
3. a gyakorlati irásmagyarázatot, heti 2 órában a III. és IV. tanf.
4. vezeti: a homiletikai seminariumot, heti 1 órában a III. tanf.
5. a katechetikai seminariumot, heti 1 órában a IV. tanf. — Nt. dr. 
M a s z n y i k  E n d r e  úr előadja: 1. az ujtestamentomi exegesist, 
heti 5 órában a III. és IV. tanf. 2. kér. erkölcstant, heti 4 órában a 
IV. tanf. 3. vezeti: az exegetikai seminariumot, heti 1 órában a
III. tanf. — Nt. V a s s k ó G y u l a ú r  előadja: 1. a keresztyén hittant, 
heti 4 órában a III. tanf. 2. a synoptikus evang. magyarázatát, 
heti 5 órában az I. és II. tanf. 3. vezeti: a dogmatikai repertó
riumot, heti 1 órában a IV. tanf. — Nt. P u k á n s z k y  B é l a  úr 
előadja 1. a héber nyelvet, heti 3 órában az I. tanf. 2. Ijjob magya
rázatát, heti 3 órában az I. tanf. 3 órában a II. és III. tanf. 3. az 
ótestam. exegesist, heti 1 órában a IV. tanf. (sz. t.) 4. vezeti: az 
ótestam. seminariumot, heti 1 órában a II. tanf. — Nt. K r u p e c  
I s t v á n  úr előadja: 1. a magyar protest, egyháztörténetet, heti 
2 órában a III. tanf. 2. a symbolikát, heti 2 órában a III. tanf. 
3. a bibliai tót nyelvet, heti 2 órában az I. és II. tanf. — Nt. 
S t r o m p  L á s z l ó  úr előadja: 1. a theol. encyclopaediát, heti 
2 órában az I. tanf. 2. a bibliai görög nyelvet, heti 2 órában az 
I. tanf. 3. a latin nyelvet, heti 1 órában az I. és II. tanf. 4. a bib
liai hermeneutikát, heti 2 órában (sz. t.J. Tek. H o 11 e r u n g cs. és k. 
ezredorvos úr előadja a közegészségtant, heti 1 órában. — Tek.

B E L É L E T Ü N K .
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F r ü h w i r t h  S á m u e l  úr vereti a gyakorlati éneket, heti 2 órá
ban az I —IV. tant', s a liturgiái éneket, heti 1 órában a IV. tani. 
— A hallgatók száma ebben a félévben 35. — Az előadások f. hó 
11-én kezdődtek. Isten áldása kisérje a tanárok s hallgatók munkás
ságát e félévben is !

— A pozsonyi ev. theol. akadémia „Olvasókörbe f. hó 2<»-án este 
8 órakor igen sikerült „Felolvasó estélyt“ rendezett az akadémia épüle
tében az akadémiai zenekar közreműködésével. Műsor: 1) Leon ti  ne  
G a v o t t e  — Katzantól, előadta az akad. zenekar, 2) A s z ö k e 
v é n y  — Temérdektől, szavalta B a l t a z á r  J á n o s ,  tbeologus. 
3) E g v  s m ás az u r a l k o d á s i  haj l amr ól ,  irta és felolvasta 
Z úz I* ál theologns. 4) R á c  b e l  siralma — Aranytól, előadta 
Schöptlin Aladár, theologus. 5) I n du l ó ,  előadta az akad. zenekar.

— Az eperjesi theol. önképzö s önsegélyző egyesület első rendes 
gyűlésén H ö r k  J ó z s e f  egyesületi elnök kitűzött (mint jeleztük 
annak idején) 1 drb aranyat az aradi vértanukra vonatkozó költe
ményre. A pályád íjt L ip  p a y  B é l a  II. éves theol. rKét szobor“ 
czíraű ódájával nyerte. Gratulálunk !

—  Az eperjesi ev. kér. coll. Theologian az 1890 81 iki isk. év Il ik 
feleben élöadatik*. 1. Neveléstörténet I. II. t. f. heti 2 óra. 2. Kate- 
chetika I. II. t. f. heti 2 óra. 3. Egyházjog H l. t. f. heti 1 óra.
4. Homiletikai, katechetikai és liturgikai gyakorlatok 1—IV. t. í. 
heti 2 óra. 5. Gyakorlati exegis I—JV. t. f. heti 1 óra. Előadó tanár: 
H ö r k  J ó z s e f .  1. Erkölcstan III. IV. t. f. heti 4  óra. 2. Bölesészet- 
türténet I. t. f. heti 4 óra. 3. Symbolika III. IV. t. f. heti 2 óra. 
4. Syst seminar. III. IV. t. f. heti 1 óra. 5. Német nyelv 1 t. t. 
heti 1 óra. Előadó tanár: I)r. S z l á v i  k M á t y á s .  1. Héber nyelv
I. t. f. heti 3 óra. 2. Egyháztörténet 1. II. t. f. heti 4 óra. 3. Izrael 
története I. II. t. f. heti 2 óro. 4. O-szövetségi exegesis I I—IV. t. f. 
heti 2 óra. Előadó tanár: C s e n g e y  G u s z t á v .  1. Uj-szövetségi 
exegesis II—IV. t. f. heti 4 óra. 2. Jézus élete III. IV. t. f. heti 
4 óra. 3. U. T. görög exegesis I. t. f. heti 3 óra. 4. Bibi. tót nyelv 
I—IV. t. f. heti 2 óra. 5. Exeget. seminar. II—IV. t. f. heti 1 óra. 
Előadó tanár: M a y e r  E n d r e .  Közegészségtan 1—IV. t. f. heti 
2 óra. Előadó tanár: Dr. L a k n e r  Ár p á d .  Egyházi ének 1—IV. 
t. f. heti 2 óra. Vezető tanár: M i k o l i k  G y u l a .  A t o r n a 
g y a k o r l a t o k  hetenkint egy órában tartatnak. A hallgatók szá
ma 27.

— A soproni evang. theologián az 1890 91. tanév második telé
ben következő tárgyak adatnak elő: P o s z v é k  S á n d o r  lyc. igaz
gató, r. tanár magyarázza Jónás könyvét és Zsoltárokat II—III. évf- 
heti 3 órában; előadja a katechetikát I I —ILI. évf. heti 3 órában; 
Egyházjogtant III. évf. heti 2 órában; magyarázza gyakorlatilag az 
ev. pericopákat I—III évf. heti 1 órában; vezeti a homiletikai és 
katechetikai gyakorlatokat I—111. évf heti 2 órában. B a n c s ó  
A n t a l  theol. dekán, r. tanár előadja a theologiai encyklopaediát
I. évf. heti 2 órában ; az ó-szövetségi bevezetést II—111. évf. heti 
2 órában magyarázza Jézus be-zédeit a synoptikusokban (folytatólag)
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és a hegyi beszédet I—III. évf. heti 3 órában; előadja a kér. hittant 
II—III. évf. heti 4 órában. G o m b ó t z  M i k l ó s  r. tanár előadja a 
a bölcsészettörténetet I. évf. heti 3 órában; philosophiai ethikát 
I—II. évf. heti 3 órában ; neveléstant I. évf. heti 2 órában. J a u s z 
V i l mo s  r. tanár előadja az egyháztörténetet I—II. évf. heti 5 órá
ban ; symbolikát III. évf. heti 1 órában; latin olvasmányok (sym- 
bolikus iratok) I—III. évf. heti 2 órában. K i r á l y  B é l a  énektanár 
tanítja az egyházi éneket I—III. évf. heti 1 óraban.

— Megjelent a  soproni ev. Theol. „Győry Vilmos Köre“ által 
kiadott T örekvés“ januári száma, következő tartalommal: „Tisztelt 
olvasóinkhoz!“, a „Törekvés“ szerkesztősége s kiadóhivatala. — 
„Örök tavasz . . .“ (költ.), Vojkó Pál. — „A nyaralók“ (vigj. 1 felv.), 
Aschendorf József. — „Óh ne nézz rám . . .“ (költ.), —n —k. — 
„Kis János költészete,“ Pap Ferencz. — „Ha egy csillag . . . .“ 
(költ.), Senki. — „A képzelt betegségről,“ Hetvényi Lajos. — 
„Vegyes.“

— Megjelent a  „Sárospataki Ifjúsági Közlöny“ jan. száma, tar
talma: „Elkeresztelési indítvány,“ Rácz Kálmán. — „Búcsú 1890-től“ 
(költ!) Szikszay András. — „Hit és szerelem,“ Szathmáry József.— 
„Kötelezvény,“ Juhász László. — „Ifjúsági bál,“ Idem. — „Közsé
geink 1848 előtt,“ F. F. — „Egyleti élet.“ — »Apró hirek.“ — „Tar
talom.“

— Halálozás. Ismét egy szeretett kartársunkat szólította magá
hoz a gondviselés. „Az eperjesi ág. hitv. ev. theologiai testület mély 
fájdalommal jelenti K o v á c s  F e r e n c z  IV. éves hittanhallgató
nak folyó hó 18-án reggel 1/22 órakor hosszas szenvedés után, élete 
23. évében történt gyászos elhúnytát.“ Áldás lebegjen az áldozat
kész jó barát, a nemes gondolkozású ifjú, a feledhetetlen kartárs 
szendergő hamvai fölött!

— Lapunkra legújabban előfizettek: IX. évf. második felétől a 
XII. évf. első feléig: Tdő G a l l é  I s t v á n ,  ev. s. lelkész úr Mező- 
berény 6 frttal; IX. évf. második felétől a XI. évfolyamig: Gug-  
g e n b e r j á n o s  alesperes úr Ráczkozár, 5 frttal; XI—XII. évfolyamra 
Tek. He i m K á r o l y  ügyvéd úr Pozsony 4 frttal ; XI. évfolyamra: 
Tek. Dr. Z s i l i n s z k y  E n d r e  úr birtokos Békés-Csabán, Tdő 
S z l u k a  J ános  s. lelkész úr Pilis, 2—2 frttal; XII. évfolyamra: Ntű 
P u k á n s z k y  B é l a  theol. tanár úr Pozsony, T. E v. r e f. t h e o 1. 
akad.  i f j ú s á g i  ö n k é p z ő k ö r  Budapest; Ntű S á r k á n y  J á 
n o s  főesperes úr Szarvas ; Ntű R a a b  K á r o l y  esperes úr Körmöcz- 
bánya ; Ntű K r up e c István theol. tanár úr Pozsony ; Ntű Pos z -  
v ék S á n d o r  theol. tanár úr Sopron, Tiszt. S i f t á r  K á r o l y  
theol. úr Sopron 2—2 frttal; XII. évfolyam második felére: Tiszt. 
K a s p e r  J ó z s e f  theol. úr Sopron, 1 frttal; A XII. évfolyam 
második felétől a XIII. évfolyam első feléig: Ntü S t e t t n e r  G y u l a  
ev. esperes úr Szil-Sárkány; Ntű T h é b u s z  J á n o s  ev. lelkész úr 
Zólyom ; Ntű S c h o l z  G u s z t á v  ev. lelkész úr Budapest 2—2 frt
tal. Pénztári számla 72—88.

W ig a n d  F . K . nyom d ája , P o zso n y b a n .
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Angyal és ördög.
Irta: C s ó k  G y ö r g y .  — (Folytatás.)

A csatában pedig kedvenc/, hőseiket, hősi halállal tisztelik meg 
a harcztér telett lebegő Valkyriák. A szelíd lelkületű szlávok 
családi viszonyon alapuló köztársasága felett Belbog és Csernebog 
uralkodnak, mint a fény és sötétség, a jó és gonosz személyesítői. A 
nomádéletű Finn törzseknél kiváló tiszteletben részesülnek a termé
szet, virág, dal és lant istennői, kiket regéikben és hősmondáikban 
örökítettek meg. A mongol hadak Tengri Isten zászlója alatt dúlják 
fél Ázsia és Európa roppant népességű városait s szilaj vadsággal ti
porják el a mmüveltség kincseit a Bajkai tótól egészen hazánk nyu- 
goti részéig. A „had r o n t ó “ szittya népet Hadúr vezette diadalmas 
csatákba, de sátor-táborában az á r m á n y  vagy ö g (ördög) csinálja 
a pártoskodást, egyenetlenséget.

A nemzeti Isteneket megtaláljuk Europa legmiveltebb államaiban 
is, igy a görögöknél Zeust, a latinoknál Jupitert. Ezen törzs-istenek 
mellett minden nemzetnél voltak alsóbbrendű istenek is, kik többnyire 
pbantastikus leszármazás utján keletkeztek és valamely eszme vagy 
természeti erő személyesítői voltak. A nép élénk képzelnie idővel 
Isteneit egész mondakörrel látta el, feldíszítette saját jelességeinek 
fokozott reárubázásával, azonban belevitte gyarlóságait is és az Iste
nek társaságában szerepeltette az irigységet, veszekedést, lopást, bá-
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zas életet, vétkezést, evést, ivást, vagyis más szóval a n t r o p o m o r -  
p h i s á l t a .

Ily gondolkozás mellett aztán megvonta Istenétől az egyetemes 
működést, hanem mindegyiket saját hatalmi körére szorítván, ahhoz 
folyamodott, kihez őt esetleges helyzete, körülményei késztették.

Feltűnő, hogy mig a nemzet kebelében az Istenek dolga volt 
minden bajon segíteni, addig más népekkel szemben ellenséges állást 
kellett elfoglalniok, mert egyedül a választott nemzet s annak külö
nösen nagyjai vétettek a Fő-isten oltalmába és mert Isteneik érdekei 
összeestek a nemet érdekeivel. E szerint minden állam kisebb-nagyobb 
mérvben t h e o  k r a t i k u s  alapokon nyugodott.

A nemzeti Istenek jelekben tudatták véleményüket, e jelek ma
gyarázására állítatott fel a papi-rend, mely idővel minden nemzetnél 
kiváló kedvezményekkel megajándékozott kaszttá fejlődött. A papok 
végezték az áldozati mysteriumokat az oltár körül, melyre a harczias 
nép vérét csorgatá; a földmivelő termésének, a pásztor nyájának első 
zsengéjét áldozá; a gazdag arany a m u l e t t e t  tartott házánál, mely 
megóvta a veszélytől, a szegény d o l m e n e k b ő l  építette fel oltárát 
s e faragatlan köveken áldozott Istenének.

Mig az ó-korban a nyugoti és északkeleti népek Istenei ilyként 
belelátszanak olvadni a társadalmi életbe, addig délen és délkeleten 
az ember Ovid-ként a csillagokhoz emeli tekintetét s kebelében a 
fényes égboltozat, a nap és a csillagok imádásának ad helyet.

A s a b a i s m u s  — mint a természeti erők s a magasságban 
fénylő égi testek tisztelete — képezi az utolsó fokot azon valláshoz, 
mely a zsidóságban fejlődött ki s melynek tárgya tökéletesen elsza
kadva az anyagiságtól, tisztán szellemi lényként imádtatik.

Keleten a h i n d u k  szintén az eddig feltüntetett vallásalakok 
fejlődési processusán át jutottak el a b r a h m a n i s m u s i g .  
S bár a korábbi fokozatok eszméi mély nyomokat hagytak magok 
után, mégis a fejlődés folyamán azon istenségek részesültek köztisz
teletben, melyek az újabb kor eszméibe jobban bele illettek. A hinduk 
két fő-istene A d i t i  és D i t i , a fény és sötétség személyesítői a 
brahmanismusban már V i s n u  és S i v a néven szerepelnek A szám
talan jó és rósz szellem közül e kettő emelkedik legmagasabbra. Visnu 
a fény, termékenység, Siva ellenben a pusztítás Istene. Az égalji vi
szonyokból magyarázható ki, hogy később a Siva cultus kiszorítja a 
Visnu tiszteletét, mert a Himalaya felől jövő szélvész és zivatar 
gyakori lehetett s épen ezért ábrázoltatik Siva ember-koponyákból 
fűzött nyaklánczczal, a mint a Himalaya bérczei közül elő rohan s 
elpusztítja a Visnu áldásos működését. Világos, itt a jó és rósz



közötti karcz, a természet tenyésztő és sorvasztó elemeinek harczában 
van szemléletesítve.

A nagy mennyei birodalomban, Ts i n á b a n  a jó és gonosz kö
zötti elvi ellentét a test és lélek közti dualistikus bőlcsészetben jut 
kifejezésre.

Az a s 8 y r - c h a l d  népnél a n a p — mint főisten — foglalja 
el helyét az ég boltozatján. Neve B á 1 vagy B é l ,  de É 1-nek is ne
veztetik, mely nagy rokonságra mutat a héber E 1 o h i u m mai. B á l  
napisten, mint a fény, melegség, éltető és termékenyítő erő, a j ó -nak 
elvét képviseli és B á l - Z  a me n nevet visel, ellenben mint a kábitó 
hőség, a növény-világot lefonyasztó s a vizeket kiszárító tűz, a 
g o n o s z s á g  Istenének tekintetett s ekkor B á 1 - Z e b u b nevet 
nyert.

A p h ö n i c i e k É I -je sem más, mint az assyrok napistene, 
mely szintén hatására való tekintettel neveztetett B á l - M ó l  oc Íj
nak s ez értelemben a rettentő Isten eszméjét fejezte ki, majd ismét 
B á 1 - G a d vagy B á 1 - Z a m i n -nak, a szerencse és boldogság 
Istenének.

Fejlettebb fokon áll az assyroknál és phönicieknél E g y  p tóm . 
Műveltség tekintetében is az arabok(?)viszik az ó-korban a vezérszere
pet. Évezredekre szóló építkezéseik ma is bámulatra ragadják az új
kori technika vívmányaival rendelkező embert s ezer évek előtt a 
földközi tenger partjain lévő nemzetek, még a classicus műveltségű 
görög nép is az arabokhoz járnak, csillagászatot, számadást, földműve
lést, építészetet és szobrászatot tanulni. A tudomány és művészet 
vívmányaival átvitték egyúttal az egyptomiak sabaistikus vallási 
képzeteit is s a görög és római mythologia nem egyéb, mint az 
egyptomi vallás új alakban váló feltámadása.

Nem czélom az arabok mythologiáját egész részletességgel ki
fejteni, csupán azon Istenségekre leszek tekintettel, melyek a jó és 
rósz két főelvének képviselői voltak. Thaebeben és Memphisben 
A m m o n - R a  és P t a h  Istenek mellett ott találjuk K n e f és N a j t 
Isteneket, mint a szellem és anyag közti ellentét képviselőit, ott ta
láljuk I s i s t ,  a termékenység és jóság Istennőjét, kinek áldásait a 
hinduk Sivájaként megsemmisíti a száritó szélvész képviselője S e t h.

A bölcsészeti eszmék által megtisztult egyptomi vallásból vették 
át a zsidók a h a l l h a t a t l a n s á g ,  a l é l e k v á n d o r l á s  és 
p o k o l  eszméjét is. S a Mózesi törvényadásról szóló történet csak 
megerősít bennünket azon állításunkban, hogy a zsidó nép ép úgy 
imádta a csillagokat, mint az arab, a kivándorlás előtt, sőt a sinai 
hegy alatt felállított arany borjú is erősen emlékezetes a mempbisi

13*
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jósdában tartott A p i s  nevű bikára, mely szintén nagy szerepet vitt 
az egyptomiak történetében.

Legfejlettebb mythologiájuk van azonban ezen korban (körül
belül 2500 Kr. e.) a p e r z s á k n a k ,  kiknek vallásos fogalmait rend
szerezte és reformálta Z a r a t h u s t r a  2234-ben Kr. e.

Szükségesnek látom e nagy reformátor tanait legalább vázlat
ban közölni, mert e vallásból több fogalom ment át a zsidóságba s 
ott más néven ugyan oly alakban szerepelt.

Zarathustra vagy Zoroaster tanai szerint öröktó'l fogva létezik 
az „ ö r ö k  a k a r a t , “ a „vi 1 ág o s s ág melyből eraanatió folytán 
származik A h u r a m a z d a  ( O r mu z  d) a bölcseség s világsugár 
és A h r i m a n  (ármány) a sötétség szelleme. Mikor Ahuramazda 
megteremti a maga eszményvilágát, akkor el van dobva a koczka 
közte és Ahriman között. E pillanattól úgy állanak egymással szem
közt mint fény és sötétség, mint jó  és g o n o s z .  A harcz kitör a 
két ellenséges elv között s mintegy segéd csapatul megteremti Or- 
muzd az ő angyalait, kik közül h é t  főangyal viszi a vezérszerepet. 
Azonban Ahriman is okul e példán s megteremti a maga hadtestét, 
melynek élén áll a hét fő d e v e 1 (ördög). E két csapat kemény tu- 
sája közben teremti Ormuzd a világot, a csillagokat, a vizet, földet, 
az állat és növény országot s végül az e m b e r e s z m é n y é t  is 
Ahriman most már a földre teszi lábát s az Albordsi-hegy alatt a 
föld magvában helyet csinál a pokolnak s beszállásolja ördögeit. A 
jó és gonosz közti hosszas harczban elejti Ahriman az ősbikát, Abu- 
dadot, melynek szügyéből származik az ő s e m b e r ,  kit Ahriman 
30 évi nehéz harcz után megöl, s ennek kicsurgó véréből hajt ki egy 
fa, melynek ágain gyümölcsökként függ az e l s ő  p á r  e m b e r :  
Mesia és Mesiane. (A zsidó Adám és Éva.)

Ahriman most már ezekre veti ki hálóját s őket a tiltott gyü
mölcs élvezetére birja (épen miként a paradicsomi kígyó), miáltal az 
első emberpár elveszíti tökélyét s kárhozatba esik. Ez időtől kezdve 
Zarvana Akara Isten jóváhagyásával Ormuzd és Ahrimán együtt 
uralkodnak a földön 3000 évig. Ahrimán ez alatt mindenféle elemi 
csapást bocsájt a földre, dögvészt, tüzet, özönvizet stb. hogy ez által 
megtörje az emberiség ragaszkodását Ormuzdhoz, a mi Ahrimannak 
3000 év leforgása alatt sikerül is. Ámde ez alatt annyira elbizza 
magát, hogy Zarvana Akara nagy haragját magára vonja, ki egy 
üstököst leragad az égről s azzal a földet agyonzuzza, a nagy tűz 
pedig Ahrimant a pokol minden lakóival együtt porrá égeti. A szel
lemek lelkei (purgatoriumba) t i s z t í t ó  t ű z b e  jutnak, honnan aztán 
Ormuzdhoz, a világosság honába szállnak fel. Meg van Zoroasternél
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az utolsó Ítélet fogalma is, midőn halál után az embert a főakarat 
elé állítja, ki vagy az égbe vagy a Duzakhba kergeti Ahriman hoz.*) 

íme feltünteti Zoroaster tana a legnagyobb részletességgel és 
igazi keleti phantasiával a jó és rósz, más szóval az angyal és ördög 
közötti harezot, mely a rósz bukásával s a jó teljes győzelmével 
végződik, mely győzelem jutalma a tulvilági életben adatik meg, hol 
a lelkek teljes boldogságban élnek örökön-örökké.

(Folyt, köv.)

A franczia forradalom és az egyház.
Irta : U d r a r d y  S á n d o r .

Ha végig tekintünk az egyes vallások, jobban mondva egyházak 
történetén, számos oly viszontagságos, borzalmas korszakot fogunk 
mindenikben találni, melyeknek olvasásakor irtózat fogja el keblünket 
s önkénytelen azon szavakra nyilnak ajkaink, hogy az isten olykor 
olykor talán teljesen megvonja gondviselő, őrző kezét az emberiség
től. Ilyen korszakokat képeznek, hogy csak néhányat említsek, a 
keresztyénség életében a pogányok részéről való üldözések, a pro
testánsokéban a róm. katholikus elnyomási törekvések; ily küzdelem
ben folyik le a husziták egész élete, s ily küzdelmet kelle kiállania 
minden alakuló egyháznak, felekezetnek különösen a róm. katholikus 
egyház részéről. Nem akart ez tudni semmi más egyházról, mióta 
megerősödve elég erőt érzett magában a többinek megtámadására 
s mint zsarnok igyekezett magához ragadni s megtartani a főhatalmat 
minden időben, minden körülmények között.

Mégis ne gondoljuk, hogy az egyedül üdvözítő egyháznak élete 
teljes nyugodtságban folyt le mindeddig. Voltak bizony az ő életé
ben is válságos napok, melyekben — ha szabad úgy szólnunk — 
a testnek egy-egy tagját már-már megsemmisítette, megölte a gyilkos 
betegség. Ily helyzetbe jutott Francziaországban is a nagy forra
dalom idejében a múlt század végén.

S vájjon miért? Önhibája nélkül jutott talán e szomorú álla
potba, melyben állam és nép oly óriási ellenszenvvel fordult feléje s 
megsemmisítve új vallással akarta helyét pótolni? Ne gondoljuk! 
A róm. kath. egyház maga ásta meg magának itt is a sírt, melybe 
dőlt s a melyből csak nagy áldozatok árán szabadulhatott ismét 
ki, az által, hogy mint majdnem minden országban, ellentétbe 
helyezte magát itt is az állammal, felsőbbségét akarta érvényesíteni.

*) Zoroaster vallását a P. Szathmáry K. művelődéstörténetéből merítettem.
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Nem a forradalom idejében nyilatkozik különben először ezen 
törekvése, felnyúlik ez a hatalmas XIV. Lajos korán túl egészen a 
XIII. századig. Az ellentét oka a franczia királyok azon ősrégi ki
váltsága, mely szerint ők fenntartották a megüresedett főpapi hiva
talok jövedelmének az államkincstár részére való lefoglalásának jogát, 
érsekeiktől tették függővé a püspökök kinevezését, valamint a papi 
hivatalok betöltését. A pápák nem jó szemmel nézvén ezt, mikor 
csak tehették, igyekeztek nem tetszésüket kifejezni, igyekeztek a 
rendszer ellen küzdeni. IX. Lajos törvényt kénytelen hozni XI. Kelemen 
ellen 1267-ben, melyben a dologba való beleavatkozását visszautasítja. 
Nemsokára ezután VIII. Bonifácz hódolatot kíván a franczia király
tól, mire Fülöp ama ismeretes szavakkal válaszol: „tudjuk meg 
szentséged, hogy mi ezen időben senkinek sem vagyunk alávetve.“
V. Kelemen s több utóda Avignonba teszi székhelyét s mivel ez idő
ben egyedüli törekvésük a német császárokat szolgájokká tenni, 
Francziaország élvezhette jogait.

A XV. század szakadatlan küzdelemben folyik le a pápaság és 
államok között, miután az országok közös törekvése: nem engedni 
a pápai hatalom tovaterjedését. VII. Károly, a akkori franczia 
király sem volt rest 1438-iki „Pragmatica sanctió“-jában az ország 
jogainak biztosítására, mely törvények által újból nagyon megköttet
vén a pápák kezei, felhasználtak minden eszközt megsemmisítésére 
vagy legalább gyöngitésére, ámbár nem nagy eredménnyel, mert 
XI. Lajos is csak addig Ígérte a törvény eltörlését, mig a Burgun- 
dokkal háborúja volt, ennek befejezése után azonban sajnosán tapasz
talhatta saját magán a pápa, hogy a szó még nem tett.

Nem azért voltak azonban a pápák római pápák, hogy minden 
kis kudarcz elcsüggessze erejöket. VI. Sándor az olasz háborúk idejé
ben akart VIII. Károlytól engedményeket nyerni, II. Gyula pedig 
karddal gondolta XII. Lajost hódolatra kényszeríthetni, ámbár hasz
talanul. Végre X. Leo tetemes előnyt nyert I. Ferencztől. Midőn 
ugyanis ez utóbbi Máj land herczegséget birtokába akarta keríteni, 
— a mit a pápa beleegyezése nélkül nem tehetett, — közte és Leó 
között a „pragmatica sanctió“-nak 1516. való eltörlése után egy 
Concordatura jött létre, mely szerint a pápa a papi javadalmaknak 
első évi jövedelmét kapja s a viszályokat kiegyenlíti, viszont a király 
az érsekek jogát gyakorolhatja, mely szerint azok a püspöki s indi- 
recte a papi hivatalokat betöltik.

Megnyerte tehát Kóma azt, a mire törekedett. De öröme nem 
lehetett teljes, mert folytonosan attól kelle tartania, hogy más feje
delmek is igényelni fogják, az említett jogokat s különben is a franczia



nép sem volt teljesen megelégedve a concordatummal, mivel ez az 
1214. lyoni zsinat alapján köttetvén, azon időben Languedoc, Pro
vence, Guenne és Dauphine tartományok még nem voltak Franezia* 
országba kebelezve s most a pápa ezek felett is akarta gyakorolni a 
Concordatum adta kedvezményeket s viszont az említett tartományok 
papsága sem akart beleegyezni abba, hogy a király nevezze ki a fő
papokat. Több évtizeden át folyt e felett a vita, midőn végre véle
mény nyilvánítás végett XIV. Lajos elé terjesztették az ügyet. Lajos 
a hasztalan vitának véget vetendő kiraondá, hogy minden a lyoni 
zsinat előtti állapotban maradjon, hogy tehát mindama jogok a ki
rályt illetik meg s ezt az 1673., majd az 1675. edictum által tör
vényes erőre emelte.

Az ország püspökei legnagyobbrészt a király részére állottak, 
csak két languedoci püspök volt elég merész vele szembe szállani. 
Lajos a püspököket S. Gerinainba összehiván, véleményüket kéri ki. 
Ezek helyeslik törekvését, a két püspök pedig a pápához fordul, ki 
pártjukra áll s ime: kész ismét az ellentét király és pápa között. 
Lajos unja meg előbb a czivódást, 1682. összehívja a papságot Párisba 
s kimondatja velők a íranezia egyház kiváltságainak 4 sarkpontját 
(propositiones eléri gallicani). — A vita békésen lett ugyan elintézve 
kölcsönös engedékenység utján, de noha a tételek 1692. visszavonat
tak, — mégis mindig akadtak pártolói a franezia egyházban, külö
nösen a Jansenisták közül.

Majd újra felkorbácsolja a kedélyeket Paschasius <4uesnel elitél
tetése 101 tételével, a midőn is a legkeresztyéniesebb tanokat kár
hoztatta el a pápai vakság s a mely viszálynak csak XIV. Benedek 
szelíd pásztorlevele vet véget 1756-ban.

Kis időre most szélcsend áll be a pápa és Francziaország közötti 
vitákban. Francziaország tekintélye teszi a szent székre XIV. Kele
ment, ugyanez áll utódának VI. Piusnak választásánál is, ki pápa
ságának első éveiben mindennel inkább törődött, mintsem hogy világi 
uralomra törekedett volna. Ki gondolta volna róla ekkor még, hogy 
makacssága miatt franezia fogságban fog kimúlni? Pedig így történt!

így történt azon óriási tragoediában, melynek franezia forra
dalom a neve.

Valóban tragoedia ez, de kimagasló, kiváló tragoedia, melynek 
főhőse az egyház, illetőleg annak megszemélyesítője — a pápa s 
melynél óriási a szereplők száma. A pápa, kinek bűne az 500 év óta 
folyton ismétlődő s az eddigiekben eléggé feltüntetett Összetűzése az 
államhatalommal, soha jobban nem lakolt, mint a francia forradalom
ban. Nem a z é r t ,  mert nemcsak magát, hanem az egyházat, a róm.



160

kath. egyházat, a keresztyénséget is végveszélybe döntötte, melyből 
ez csak nagy nehezen tudott kiépülni.
» Az egyházat, a róm. kath. egyházat döntötte végveszélybe, 
mondottam: Nehogy botrányköve lehessen ezen állításom, előre jel
zem, miszerint a többi vallásfelekezeteket, melyek Franciaországban 
léteztek, mint a hugenottákat, camissardokat stb. munkámban részint 
csekély számuk miatt, részint pedig, mivel a küzdelemben teljesen 
figyelmen kívül hagyattak, mellőzni fogom s egyház nevezete alatt 
mindig a róm. kath. egyházat értem. Szempontomból tekintve teh á t: 
a f o r r a d a l o m  a r óm.  k a t h .  e g y h á z ,  m i n t  kér .  v a l l á s  k ü z 
d e l me  az á l l a m h a t a l o m m a l .

Ezzel megjelölve munkám irányát, áttérek a forradalom és az 
egyház meggyalázása okainak feltüntetésére.

Ismeretes amaz erkölcsi romlottság, mely az utolsó Lajosok 
trónját környékezte: Isten parancsainak megvetésével haladt elől 
XIV. Lajos s ugyanezt tette utóda XV. Lajos is. Nem törődtek ezek 
semmivel, csak hogy az élet örömeit minél jobhan kiaknázhassák.

Pazar udvartartásuk rengetek adósságot eredményezett az állam
ban, minek következtében az adó óriási teherként nehezedett a pol
gárokra. Nem csoda ezért, ha csak meg kellett gyújtani a forrada
lom szikráját, mely már úgyis régóta lappangott ezek között, táplál- 
tatva az éjszakamerikai szabadságháború által is.

Szabadságot, jogegyenlőséget várt e szegény nép a forrada
lomtól! Mert csakugyan borzasztó volt helyzete. A főurak, főpapok, 
kiknek jövedelme milliókra rúgott, fel voltak mentve minden adótól, 
ők voltak az urak az államban, mig a nép, mely két kezével, véres 
verejtékével kereste betevő falatját, legkisebb jövedelmét is kénytelen 
volt zsarnokainak átadni. Jaj e zsarnokoknak, ha egyszer szabad keze 
lesz a népnek!

De nagy befolyással volt a forradalom kitörésére s az egyház 
meggyalázására a XVIII. század bölcsészete — a positivismus is. E 
bölcselet küzdve az absolutismus ellen megingatta a törvények iránt 
való tiszteletet, mely nélkül államnak fennállása vajmi bajosan kép
zelhető s ugyanezen bölcselet másik főelve — az előítéletek ellen 
való küzdés ingatta meg a vallás alapjait is, mert az eredetileg nemes 
czél félremagyaráztatott a hirdetők által vagy rosszul fogta fel a 
hallgatóság. Voltaire e philosophia hatása alatt éles gúnnyal ostro
molja az egyházat, Rousseau a kedély és s z í v  vallását hirdeti, Hol- 
bach báró, Diderot stb. a durva materialismust terjesztik, mely tanok 
következtében könnyen érthető amaz istentől való elpártolás, mely 
nemcsak a főbbek között, hanem a középosztályban is teljesen ural-
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kodott — kivételt csak a nép képezvén, ámbár ez sem mindenütt, —• 
ha halljuk azon kor egyik Írójának véleményét, hogy az utolsó pap 
beleiből font kötéllel kellene megfojtani az utolsó királyt. Egy másik 
iró a kér. vallást a legnagyobb gyalázatnak, a királyt vadállatnak 
mondja. Mindezek után az sem fog feltűnő lenni, ha olvassuk, hogy 
1770 körül alig mehetett pap Pária utczáin végig a nélkül, hogy meg 
nem csáfolták volna. Ha azonban az a pap együtt gúnyolta a vallást 
a többiekkel, akkor meg volt tisztessége, meg volt becsülete. S voltak 
valóban, a kik meg is tették, különösen a főbb papok közül. Nagyon 
szellemesen jegyzi meg egy akkor élt iró : egyszerű papnak kell 
lenni valami kis hitének, mert különben a nép képmutatónak tartaná; 
az apát mosolyog, midőn vallásellenes beszédet hal l; a püspök nem* 
csak mosolyog, hanem nevet, az érsek pedig együtt szidja a vallást 
a zsidóval.

„Ki szelet vet, zivatart arat“ — mondja az irás. Politikailag 
elvettetett a mag, láttuk előbb; hogy a vallásra következő zivatarok 
magja is elültettetett, következtethetjük a legutóbb mondottakból. 
Csak a kikeltő melegség hiányzott még, mely melegség a vallás ziva
tarára vonatkozólag a pápai beavatkozás.

De nézzük a beavatkozást megelőző s okozó politikai eseménye
ket, mert hiszen a politikai események nélkül alig hihető a vallás 
állapotának megértése, a legszorosabb ok és okozati összefüggésben 
állván e kettő egymással.

XVI. Lajos elütött sok tekintetben elődeitől. Mintha előre érezte 
volna a szerencsétlen véget ért király a kitörendő vészt, a legszebb 
elvekkel szivében lépett trónra. Buzgón igyekezett az állam pénz
ügyeit rendezni, a szegény nép helyzetén javítani s e mellett maga 
vallásos érzülettől volt áthatva. De mindeme jó igyekezete immár 
haszontalannak látszott. Az 1789. május elsejére összehívott ország
gyűlés bukásának előhírnöke lön. Itt ugyanis a harmadik rend, mely 
most először jutott be a tanácskozásba, csakhamar magához ragadta 
a főhatalmat s miután a jun. 23-iki „királyi ülés“ alkalmával Lajos 
az országgyűlést feloszlatta, ez új rend visszautasítva s megtagadva 
az engedelmességet, Mirabeau vezérlete alatt „ a l k o t m á n y t  adó  
n e m z e t i  g y ű l é s n e k “ jelenté ki magát, továbbra is együtt ma
radt s egyszersmind kimondá főteendőjét, a király hatalmának — a 
mennyire csak lehet — korlátozását. Hozzájárult ehhez, hogy az 
országban is mindinkább nyugtalanabb, veszedelmesebb lett a hangu
lat. Páriában nyilvános lázadás tört ki, midőn Lajos új minisztereket 
hivott meg a rend helyreállítására s jul. 14-én a dühöngő tömeg le
rontotta a Bastillet. Ezen eseménytől számíthatjuk a forradalom ki

l l
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törését, a rendnek felbomlását: mely időtől kezdve öt éven át senki 
sem volt biztos élete és vagyonban. Nem volt többé Franczia- 
országban kormányzás, nem volt igazság: a hivatalnokok nem mertek 
sehol közbe lépni a rend érdekében, a bírák nem mertek Ítélni. A 
74 éves ősz Foulon minisztert a csőcselék azon vád alapján, hogy ő 
a népre azt mondta volna, hogy ha nincs kenyere egyék szénát, el
fogta s szénacsomóval fején s szénával tele tömött szájjal Párisba 
hurczolta s ott egy lámpaoszlopra húzva fel, miközben a kötél két
szer szakadt el, megfojtotta. S ez az ember előtte való télen 
60000 frankot adott ki a szegények nyomorának enyhítésére. Ily 
eset történt nem egy. Hozhatnék fel számtalan példát a nép vad
ságának jellemzésére, de hagyjuk ezt: borzalom fogja el az embert, 
ha csak rá gondol is !

A király maga semmit sem tehetett a lázadás ellen, sőt örül
hetett, mig biztonságban volt. De már okt. 5-én sűrű, nagyobbrészt 
nőkből álló tömeg vonul Párisból versaillesi palotája elé, éjnek idején 
megtámadja azt, behatol a királyné szobájába, ki iránt büszkesége 
miatt a nép a legnagyobb ellenszenvvel volt eltelve s ő futva kény
telen volt férjéhez menekülni. Lajos pedig engedve a kényszerítő 
körülményeknek, másnap a megölt testőrök véres fejei mellett, mint 
zászlók mellett vonul a tömeg orgiája között fővárosa felé.

S mit tett a nemzeti gyűlés? Igen sokat, csak azt nem, amit 
tennie kellett volna: nem tudott rendet és erős kormányt létesíteni. 
Most tűnt ki, hogy sokkal könnyebb a régit megdönteni, mint újat 
alkotni. Igaz, hogy ebben akadályozva volt azon szerte járó lázítók 
által, kik a népet a legundokabb bűnökre csábították, s kik 
később önálló klubbok, forradalmi társulatok alapítása által a leg
nagyobb hatalomra emelkedtek. így a jakobinusok klubbja.

Mindazonáltal a gyűlés folytatta működését, követve természe
tesen Párisba is a királyt. Határozatai a leghumánusabb elvek meg
valósítását czélozzák: általános emberi és vallási szabadság, közös 
teherviselés, a népre való tekintetből, a tized megszüntetése, mely 
utóbbi vonatkozott úgy a világiakra, mint az egyháziakra, mind 
olyan elv, mely ellen egészséges elméjű ember kifogást nem tehet. 
S az egyház nem is tiltakozott ellene, nem is tiltakozhatott, hiszen 
az állam jólététől függött az ő fennállása is s mikor az állam magára 
vállalta fentartását, a haza oltárára rakta le maga is áldozatát.

Minél nagyobb befolyást nyertek azonban a gyűlésben a forra
dalmi férfiak és klubbok, annál inkább eltért ez eredeti czéljától — 
az alkotmányadástól. — így a jakobinusoknak a gyűlésbe való be
jutása után határozottan egyházellenes irányban mozog egész műkő-



(lése. Deczember 19-én elbatároztatik a mintegy 200 millió forintot 
érő egyházi javak eladása, 1790. April 14. pedig világi hatóságokra 
bizatik az egyházi javak kormányzása, a miből az előbbi határozat 
érvénytelensége tűnik ki. Cserébe e helyett átveszi az állam az egy
ház és szegények gondozását, valamint a papok javadalmazását. 
A püspökök fizetése most is gazdag, ámbár az előbbi jövedelemhez 
mérten csekély. Lefoglalja a gyűlés a kolostorok vagyonát is, a 
szerzeteseknek bizonyos évi díjat biztosít, de tetszésökre bizza a 
kolostorokban való maradást, vagy azoknak elhagyását. Elhatározza 
továbbá, hogy a papokat és püspököket a nép válassza, — az áj 
szabadság szellemének megfelelőleg, — s ez utóbbiak számát az 
országnak 83 megyére való felosztása szerint 138-ról 83-ra reduczálja, 
kötelességükké tevén egyszersmind a paposkodást is. Feleleveníti a 
tartományi zsinatok intézményét, függetlenné teszi azokat minden 
idegen püspöki beavatkozástól s csak az egyház fejének tanácsát 
engedi meg.

Íme a nemzeti gyűlés határozatai az egyházra vonatkozólag. 
Hogy ezeket a püspökök legnagyobb része már nem fogadta el, ter
mészetesnek fogjuk mindnyájan találni; természetesnek nemcsak azon 
okból, mert jogaikban lettek gátolva a világi hatóság által, hanem 
azért is — s ez a fő, — mert bizony mégis csak szebb életet lehe
tett folytatniok száz ezrek, mint az állam által felajánlott összeg 
mellett. Nem is késtek protestatiójukat benyújtani. A nemzetgyűlés 
pedig, hogy protestáló kedvüket megtörje, kimondotta November 27., 
miszerint: minden egyházi személy törvényekre hivatalvesztés terhe 
alatt esküt tenni köteles.

Gyötrő bizonytalanság okozója lett e határozat a papságra 
nézve. Ő maga ugyanis nem tehetett semmit, meg kellett várnia a 
pápai választ, véleményt, s míg ez késett, kezdé a nemzetgyűlés az 
esküt tett püspököket hivatalukba avatni, illetőleg az esküt nem 
tetteket attól megfosztani. Végre hosszas gondolkodás után meg- 
küldé VI. Pius 1791. april 13-ki — tehát majdnem félév múlva — 
bulláját, mely szerint ő s z i n t é n  h i v a t a l v e s z t é s  t e r h e  a l a t t  
m e g t i l t j a  a p a p o k n a k  az e s k ü l e t e v é s t .  S ezzel el vettetett 
a koczka. Kitört újból a már annyiszor hangoztatott ellentét egyház 
és államhatalom között, megérkezett az egyház zivatarának magvát 
kikeltő melegség; innen kezdve nyer érvényt Mirabeau szava, jöven
dölése : „az egyház tönkre fog menni a pápai önhaszonlesés miatt, 
midőn síkra száll egymás ellen katholikus és szabad Francziaország.“

Kit kövessenek a papok? ez volt most a főkérdés; kinek hatá-
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rozatát fogadják el? Ha az államét utasítják vissza, üldözésnek lesz
nek kitéve, ha meg a pápáét, eretnekséget követnek el.

A tényekből kitűnik, miszerint a pápa szava volt döntő, a mennyi
ben 138 püspök közül 4, a körülbelül 70000-nyi pap közül csak mint- 
tegy 20000 tette le az esküt, a többi megtagadta. S a nép, az alsó 
néposztály, szintén a tagadók felé vonzódott. Sokszor megtörtént, 
bogy 2—3 órányira fekvő községbe vándorolt egész falu csak azért, 
mert ott esküt nem tett pap olvasta miséjét. Sőt sok vidéken gúny, 
tettleges bántalmazás érte az esküt te tt papokat. Ily nagy volt még 
az egyház tekintélye, de mi haszna, a franczia forradalom bebizonyí
totta, hogy: hol a hatalom, ott a vallás is.

Ezen elv jut teljes kifejezésre a nemzetgyűlés további működésé
ben. Az esküt megtagadó papoknak csakhamar nem maradt más 
menedékük, mint a kivándorlás, a kik pedig azt tenni vonakodtak, 
azokat a felbőszített csőcselék a legdurvább bántalmakkal illette. 
Megtörtént tényleg azon eset, hogy a tömeg 2—3 vagy több ilyen 
papot szamár hátára ültetve gúny és hahota között kisért börtönbe.

Mit tehetett volna mindezek ellen a buzgó kath. XVI. Lajos? 
Nem volt már, a ki reá hallgatott s különben is élete forgott folyton 
veszélyben. E borzasztó helyzetből menekülendő akarta június 20-án 
elhagyni az országot, hogy külső segélylyel térve vissza helyreállítani 
a rendet, de egy postamester által megismertetve, a határtól minden * 
kérése, könyörgése daczára Párisba kisértetett vissza. Borzasztó út 
volt ez; ez útban kezdett a királyné őszülni. Páris valóságos fogság 
lett ezután reá nézve, csak midőn szeptember havában a nemzet
gyűlés feladatával elkészülve az uj alkotmányt a király elé terjesztő, 
ki az azt nehéz szívvel bár, de engedve a kényszernek, aláirá, akkor 
adatott vissza újból Lajos szabadsága s helyeztetett vissza az ural
kodásba rövid időre, talán csak azért, hogy annál keserűbb legyen 
jövendő sorsa.

1791. szeptember 29-én fejezte be munkáját az „alkotmányt adó 
nemzeti gyűlés“ s okt. 1-jén ült össze a „t ö r v én y h o z ó g y ü 1 é s.“

Ne gondoljuk, hogy e változással a viszonyok javultak. Az uj 
gyűlés nagyobbára republikánusokból állott, kik nem is akartak többé 
királyról tudni. A művelt és vagyonos polgári osztály úgy, mint a 
dühöngő jakobinus klub maga akart a főhatalomra jutni s így a 
szerencsétlen király egyiknél sem talált segedelmet. A gyűlés szigorú 
rendszabályokat hozott azon főnemesek ellen, kik külföldre menekülve 
izgattak az ország ellen, valamint megújította, sőt szigorította az 
esküt le nem tett papok ellen hozott végzéseket. A király megtagadta 
a szentesítést a határozatoktól, melyhez az alkotmány értelmében



teljes joga volt, de ellenei a csőcselék fellazításával feleltek, háborút 
kezdtek Ausztriával, mely alkalommal Lajos maga volt kénytelen 
sógorának 1792. april havában hadat üzenni.

Az egyesült osztrák és porosz hadsereg augusztus havában 
Francziaország ellen nyomul s innen kezdve • folytonos harcz dűl 
nemcsak a nemzet kebelében, hanem a külső hatalmak ellen is, mely
ben a lelkesült, ámbár fegyelmeden franczia hadsereg csodákat mivel. 
De az osztrákok jövetelének hirére annál jobban sietnek a forradalmi 
férfiak is, hogy a királyságnak minél előbb véget vessenek. Augusztus 
10-én a fel búj fogatott nép megtámadja a királyi palotát a Lajos 
néhány áruló hivatalnok tanácsára a nemzeti gyűlés üléstermébe vonul 
vissza, meghagyván egyszersmind, hogy a védelmére még mindig kész 
őrség szüntesse be a harczot. Eme nemes szive sugallta határozatnak 
szomorú eredménye a 760 svájczi katonának és 26 tisztnek a nép 
által való lemészároltatása. Majd Lajos füle hallatára mondja ki a 
törvényhozó gyűlés, hogy a királytól minden hatalmat el kell venni 
s egy bizottságra bizza annak eldöntését, hogy egyáltalán kell-e 
király? Vájjon mi lesz az eredmény? — Néhány nap múlva egy régi 
palotába, valóságos fogházba hurczolják a királyt, hogy onnan később 
egyenest a vérpadra menjen !!

Ezt tette a törvényhozógyülés, jobban mondva azon három 
férfiú, kik most a főszerepet viszik az egész forradalomban, t. i . : a 
vérszomjas Marat ,  ki mindennap uj áldozatokat követelt újságában, 
a farizeus R o b e s p i e r r e ,  ki folyton hazaszeretetről s erényről be
szélt, különben engesztelhetetlenül gyűlölte mindazokat, kik nem 
engedelmeskedtek neki s a borzasztó D a n t o n ,  kinek volt bátorsága 
megtenni azt, mit Robespierre nem mert kimondani. E három férfiú 
augusztus napjaiban naponkint egész sereg gyanúsat végeztetett ki.

Különösen a papok voltak czéltáblái dühöknek. 14 nap alatt 
el kellett hagyni az esküt nem tett papoknak Francziaország terü
letét, a kik pedig ott maradtak, irgalmatlanul be lettek börtönözve. 
Szeptember 2-án aztán megindították az utóbbiak ellen az irtóháborút. 
A karmelita kolostorban mintegy 120 — 150 lelkész volt bebörtönözve, 
közöttük az érsek és két püspök. Ezekre mint vadállatokra tartottak 
vadászatot a kolostor kertjében s gyilkolták le őket egytől egyig. 
S ez a gyilkolás kiterjedt nemcsak a papokra, hanem általában a 
a gyanúsokra. Legkevesebb 1300 ember öletett meg akkor pár nap 
alatt Párisban, kik között volt nem egy asszony s 10—18 éves gyer
mek. Izgatok mentek akkor szét az országba s nem egy helyen ismét
lődött a párisi eset. E napokat nevezi a történelem „szeptemberi 
napokénak.
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Pár héttel a „szeptemberi napok“ után véget ért a törvényhozó - 
gyűlés s uj gyűlés nyílik meg „nemzeti convent“-ben, 1792. szeptember 
havában, mely 1795. október végéig még borzasztóbb uralmat gya
korol az ország felett.

Az első dolog, melyet a convent te t t : a királyság eltörlése s a 
köztársaság kikiáltása. Ne soroljuk azonban eló', mint bizonyították 
az ártatlan királyra a legundokabb bűnöket, s mily rágalmakkal 
nyilvánították őt a legnagyobb szörnyetegnek, legyen elég megemlí
tenünk a gyászos napot: 1793. junius 21-ét, melyen „éljen a köz
társaság“ kikiáltások között hullott le egy népét szerető, érte min
dent feláldozó, igaz, keresztyén királynak a feje. Nagy vétek volt 
ez! de bizonyult a gyilkosokon is, hogy: „a bűn magában hordja 
büntetését.“ (Folyt, köv.)

J i n  i i m M i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i M i i i i n i i N i i i i i i i i i n i i i i i i i i M i i i M i i i i i i i i i i M i i i i n i i i i m i i i i i i i i i i i i i i L

PHILOSOPHIA.

Mózes.
Irta: R á j t e r  J á n o s .

(Folytatás és vége.)

II. Mó z e s  t ö r v é n y h o z á s a .

Munkám e része nem tudom joggal viseli-e e feliratot, mert 
nagyon bajos meghatározni, hogy vájjon a törvényhozás csakugyan 
Mózestől ered-e? Hiszen annyifelé ágazódnak szét a forráskutatók 
nézetei, hogy avatott szaktudós is csak nehezen igazodhatik el abban 
a labyrinthusban, a mely a kutatások eredményeiből alakult. Né
melyek nemcsak hogy kétségbe vonják a törvényhozás mózesi ere
detét, de még abban is kételkednek, hogy Mózes egyáltalában léte
zett. „Mások csak azt tagadták, hogy Izrael törvényhozója volt s 
ezen utóbbi kétely komoly megfontolást érdemel. A régibb próféták 
teljesen hallgatnak Mózes törvényeiről. Malakiás (IV : 4.) az első, ki 
azt említi. De valamint a hagyomány nem kapcsolja alap nélkül 
Dávid nevéhez a Zsoltárokat, Salomonéhoz a chokma-iratokat, noha 
a nevezetteknek a meglevő könyvekben vajmi csekély irói része lehet, 
úgy lerakhatta Mózes minden későbbi törvényhozás alapjait a nélkül, 
hogy maga egyetlen törvényt is feljegyzett volna. A különböző 
későbbi korok törvénygyűjteményeit az ő nevével ékesítették fel,

.
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mert ő nemcsak mint népének megszabadítója, hanem mint Isten 
akaratának hirdetője is lépett föl; mint ilyet pedig már a 8. század 
prófétái ismerték őt (Mik. VI: 4; Hős. XII: 4). S az egyptomi hagyó* 
mány szerint is egy pap az, ki a feketéknek nemcsak szabadságot, 
hanem uj törvényeket is ad. Minden habozás nélkül felteszszük tehát 
a hagyomány egyhangú bizonysága alapján, hogy Mózest népe val
lásának és erkölcsének történetében is jelentékeny szerep illeti meg. 
<3 volt helyzeténél és vezérszerepénél fogva kijelelve arra, hogy a 
törzsek közös érdekeit és közös működését szabályozza.“

Ha fel is teszszük, hogy Mózestől ered a törvényhozás, akkor 
sem kizárólag az ő érdeme az, mert sok helyen régibb törvénye utal 
s azt csak megújítja, mint pl. a házassági törvénynél. E mellett az 
a hátránya van a törvényhozásnak, hogy bármely népre nein alkal
mazható 8 tisztán csak a zsidó népre nézve bir értékkel.

Az aprólékos, itt is ott is szétszórtan előforduló törvények 
csoportosítása is rendkivül nagy gondot s figyelmet igényel s annyi
féle felosztási módszer létezik már eddig is, hogy csak ezeknek be
ható tanulmányozása is rendkívül sok időt igényel. Így az egyik 
felosztás a törvényhozás négyes alapgondolata szerint — monotheiz- 
mus, theokratia, patriotizmus és pbilantropinizuius — csoportosítja a 
törvényeket; egy másik a birtokviszony, személyi viszony és állami 
viszony szerint; egy harmadik szerint három részre oszlik a törvény:

1. hitre vonatkozó törvényre,
2. szertartástörvényre,
3. polgári törvényre. Függelékül csatolja ez utolsó csoporthoz 

a ruházkodásra, betegápolásra, az étkekre stb.-re vonatkozó tör
vényeket.

E különféle felosztások közül a harmadik keretében fogom a 
törvényhozást tárgyalni, mert e szerint legnézetesebb.

E felosztás első helyen állanak :
1. A hitre vonatkozó törvények. Ezeknek legtöbbje Ex.-ban 

fordul elő C. XlI-től kezdve az Ex. végéig, de nagyon tarkítva 
vannak polgári törvényekkel.

2. A szertartási törvények főleg a Lev.-ban foglaltatnak, noha 
ez is tarkított különféle aprólékos más törvényekkel. Továbbá Num.
C. IV, VI, VIII, IX, XVIII, XXIX, XXX. Ex. X X V I-X X X .

3. Végül a polgári törvények minden rend és csoportosítás 
nélkül szétszórva fordulnak elő az azokhoz fűződő eseményekkel 
kapcsolatban.
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1. A h i t r e  v o n a t k o z ó  t ö r v é n y e k .
E törvények által Mózes az istenfogalmat akarta biztosítani, 

mert noha a nép ismerte az „Ábrahám, Izsák és Jákob istene“ 
fogalmat, mégis az egyptomi érintkezés következtében összekeverte 
azt az egyptomi istenekkel, a minek folytán amaz „Ábrahám, Izsák 
és Jákob istene“ fogalom megzavartatott. Ennek eredeti tisztaságába 
való visszaállítását czélozza első sorban a sinai törvényhozás, ott is 
főleg a 10 szó (Ex. X X II: 2—17; Deut. V : 6—21). E 10 szó azonban nem 
ered Mózestől, mert az a körülmény, hogy a Deut. V : 6—21-ben 
foglalt 10 szó lényegesen eltér az Ex. XX : 2—17-ben foglalttól, 
arra enged következtetnünk, hogy a zsidók nem tartották a 10 szót 
szent eredetűnek s így lehetséges, hogy még az elsó' helyen (Ex. 
XXII : 2—17) följegyzett 10 szó sem felel meg teljesen azon szöveg
nek, a melyet a Szentirás tanúbizonysága szerint Jahve maga készített 
(Ex. XXXII : 16), mert hiszen ugyancsak a Szentirásban olvassuk 
(Ex. XXXII : 19), hogy Mózes összetörte a két törvénytáblát. E 
10 szó 2 részre oszlik s a 2 rész közül az elsó' az, a melyben Mózes 
(illetve Jahve) szigorú parancsokat ad a nemzeti istent illetőleg. 
Egyfelől szigorú büntetéssel fenyeget, másfelől pedig Ígéretek által 
igyekszik a népet Jahvehoz helyes viszonyba hozni: „mert én vagyok 
a te Jehova Istened, erős boszúálló, ki megbüntetem az atyáknak 
vétkeket a fiákban, harmad és negyed iziglen, azokban, a kik gyű
lölnek engemet. És irgalmasságot cselekszem ezeriglen azokkal, a kik 
szeretik és megtartják az én parancsolatimat.“ (Ex. XX : 6, 6.)

A Pentateuchban tulajdonképen két törvényhozás foglaltatik, 
a mennyiben ugyanis a Deut. vagyis „a törvény summája“ majdnem 
az összes törvényeket felöleli, a melyek Ex. Lev. és Num.-ban foglal
tatnak. Mind a kettő Mózestől nem eredhet, mert hiszen a Deut. 
sokkal későbbi keletű mint Mózes I—IV. k. s számos oly törvényt 
tartalmaz, a melyekről egész bizonyossággal mondhatjuk, hogy nem 
keletkezhettek már Mózes korában. Igaz ugyan, hogy a I I —IV. k.-ben 
foglalt törvényeket sem maga Mózes irta le, de legalább alapját 
vetette meg a törvényhozásnak, míg ellenben a Deut.-ban számos 
lehet hozni, jellegű, hogy azt Mózessel semmiféle kapcsolatba nem 
törvény olyan különösen C. Y—XXVI.

A legújabb kutatások ki is derítették, hogy a Deut. azonos 
azon törvénykönyvvel, a mely Jósiás reformjának alapját képezte s 
Hilkia a főpap maga szerkesztette. (II. Kir. XXII.)

A két törvényhozás közt sok a rokon vonás, de sok az eltérés 
is; ennek kutatására azonban ki nem terjeszkedhetem s igy csak az 
Ex. Lev. és Num.-ben foglalt törvényekre leszek tekintettel.
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A hitre vonatkozó törvényekhez tartoznak a 10 azon kívül 
mindazon törvények, melyek az egy Istennek, Jahvének dicsőítését 
czélozzák. így a szombatnap megünneplése Ex. XXXI : 13—17; 
XXXV : 1—3. A szövetség megújítása Ex. XXXIV. A három fő- 
ünnepről szóló törvény Lev. XXII1 és sok más apróbb, itt-ott elő
forduló törvény.

2. A s z e r t a r t á s i  t ö r v é n y e k .
A szertartási törvények által rendeztetett az istentisztelet. 

Ezen csoportja a törvényeknek az, a mely a legapróbb részletekig 
van kidolgozva. A zsidó ugyanis mint mindenütt, úgy az istentisz
teletnél is főleg a külsőre, az imponálóra fektetett súlyt. Ellentét
ben látszik lenni ezzel a körülmény, hogy templomaik nem voltak, 
holott épen ott fektethették volna a legtöbb súlyt a külsőségre. 
Magyarázatát találja ez azon körülményben, hogy a zsidó nép, mint 
afféle nomád nép állandó lakhelylyel nem birt s így nem is lett 
volna értelme a templomoknak. Később azonban, midőn a nép letele
pedett az „ígéret földjén“ s állandó lakhelyeket épített, csakhamar 
észrehetővé vált a hiány 8 így érthető, hogy Dávid a törvény 
áthágásával ugyan, de mégis legalább sátort épített, Salamon pedig 
templomot. Csak egy templom létezett ugyan, de az annál nagy
szerűbb s fényesebb volt (I Kir. V—VIII). E templomtól eltekintve 
minden városban, sőt falvakban is voltak imaházak, de a három fő
ünnepet minden zsidó a templomban volt köteles tölteni. Az 
imaházak nagy száma követelte a papoknak nagy számát is. Mózes 
előrelátta e követelményt s így érthető csak a levitáknak aránylag 
nagy száma, mert hiszen a pusztai tartózkodás alkalmával nem volt 
szükség oly számos papra. A papoknak kötelességeit, az istentiszte
letet szabályozza a szertartási törvény.

E szertartási törvényhez tartozik a szövetségládának felállítása 
is (Ex. XXV—XXXI. és XXXVI—XL), mert ez tulajdonképeni 
középpontja az istentiszteletnek.

E szertartási törvény által igyekezett Mózes a theokratiát 
diadalra juttatni, a mennyiben mindig és mindenütt csak Jahvéről 
van szó, ő szülő és végoka mindennek. Egyúttal ez tükrözi vissza 
legjobban a zsidó vallásnak külsőségi jellegét.

Az egész törvényhozásban általában véve nem igen találhatunk 
vallásilag emelő, építő mozzanatokat s ebben rejlik főoka annak, hogy 
a törvényt szembeállítják az evangéliummal.

A törvények ezen csoportjához tartozik az egész Lev.; ámbár 
polgári törvényekkel is találkozunk itt. így pl. C. XXV.



170

A Num.-ben foglalt szertartási törvények tulajdonkép azok, 
melyek az istentisztelet sorrendjét, a papok és kötelességeit s a fő
ünnepeket határozzák meg. E törvények találhatók Num. C. IV, VI, 
VIII, IX, XVIII, XIX és XXX.

8. A p o l g á r i  t ö r v é n y e k .
E törvények azok, a melyekhez legtöbb kétség fér azok mózesi 

eredetét illetőleg. Ugyanis számos oly törvénynyel találkozunk itt, 
a melyek már arra a korra vonatkoznak, a midőn a nép már letele
pedett volt. De kétségkivűl van e törvények között számos olyan 
is, a melyek nagyon is összeférnek Mózes nemes jellemével. Hogy 
Mózesnek nagy része volt a törvényhozás e részében is, az nagyon is 
természetessé válik akkor, ha elgondoljuk, hogy milyen nép volt az, 
a melyet ő kivezetett Egyptomból. Az elzüllött tömegből a 40 évi 
pusztai vándorlás után egy egészen új nemzedék állt elő. S minek 
köszönhető ez? Mi másnak, mint Mózes szigorú törvényhozásának, 
a mely még a legkicsinyesebb dolgokra is kiterjedt. Alapjában meg 
kellett változtatni a népet, mert csak így volt érdemes arra, hogy 
Isten kiválasztott népének hivassák. Tehát első sorban a nép szo
kásait s erkölcseit kellett megjavítani. E végből hozattak azok a 
számos apró törvényecskék, a melyeken a laikus mosolyog — ha 
ugyan olvassa. Bezzeg nem nevetségesek azok. Képzeljük csak el 
azt a rakonczátlan tömeget, mely a buján tenyésző déli égöv hatása 
alatt szintén bujálkodásnak adta át magát s megfeledkezve Istenről 
s mindenről, csak a jelennek élt úgy mint a pillangó, mely virágról 
virágra száll, de csak rövid ideig szíván az éltető nedvet csakhamar 
elenyész. Hogy a zsidó nép is nem erre a sorsra jutott, azt egyedül 
a törvény betartásának köszönheti.

E polgári törvények azok, melyeknek csoportosítása talán a 
legnehezebb, mert elvétve majdnem minden fejezetben találkozunk 
egy-két törvénynyel, a melyek főleg a polgári s társadalmi viszonyo
kat tartják szem előtt. Túlnyomó részük azonban mégis az Ex.-ban 
található, a sinai törvényhozásban C. XX—XXIV. Nagyobb csoport 
található még Deut.-ban IV—XV, X IX -X X V III.

Ezzel befejeztem munkámat. Szerény kísérlet volt csak, de a 
mennyire tőlem telt a legjobb akarattal igyekeztem megfelelni fel
adatomnak; ha ez nem sikerült teljesen, tulajdonítsák ezt a t. olva
sók még mostani kevés tapasztalatomnak, de az Úr segedelmével s 
vezetése alatt arra fogok törekedni, hogy méltó munkása lehessek 
kertjének. (Folyt, köv.)
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CSARNOK.
n7~~ '' " »~ ---- 1 ............ M.—— .......... ■■ m

E g y  p á ly a tá r s  halálára') .
Irta: L i p p a y  B é l a

Tegnap tavasz, — zordon mogorva tél ma; 
Yirágnyilásra őszi hervadás.
Baráti csókod ég még ajkainkon,
S ma már halott vagy drága pályatárs.

Hát nem puhább volt a barátkebel, mint 
A sír rideg, göröngyös fekhelye?
Hát nem derültebb itt a napsugár, mint 
Ottan alant a sírnak éjjele?

Jön a tavasz, de verőfénye nem lesz ;
Virág nyílik, de nem lesz illata;
A ragyogásban árnyat fog találni 
Érted borongó lelkünk bánata.

Miért, miért szakadtál el körünkből, 
Midőn már úgy szivünkhöz forrt szived? 
Avagy kevesléd érzetünk, a melylyel 
Lelkünk körülkarolta lelkedet?

Nem, nem lehet! Itt könyezünk fölötted 
Lesújtva, némán, mozdulatlanul.
S minden künyünkben tiszta, szent szerelmünk 
Egy fájdalomra vált viharja dúl.

Hogy tudhatál, hogy tudhatál te minket 
Megszomoritni ily kegyetlenül?
Hát érdemeltük, hogy szeretetünkre 
E gyász koporsót add feleletül?

Szegény, szegény imádott pályatársunk!
Hisz tudjuk, érzük, nem tied a vád . . .
De a keblünkben dúló fájdalomnak 
Valahol át kell törnie magát. *)

*) Bold. Kovács Ferencz IV . 6. theol. temetésén elmondta Csók György IV. é. 
thcologus.
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— És most eredj. Isten veled örökre!
Ó ez nehéz . . . bajtárs . . . Isten veled! 
Deritse föl szeretetünk sugára 
Ottan alant is azt az éjt neked . . .

Nekünk pedig világitson utunkon
— A mely reá eddig leragyogott: — 
Önzéstelen, nemes szived derűje
S szép szellemed. — Viszontlátásra o t t !

A magyar szabadság születése napján*)
Nem hallod-é a zúgó vészharangot,
Kongása mint reszket a légen át?
Nem hallod-é az annyi évig hordott 
Nehéz bilincsek csörrenö zaját!
Nem látod-é, hogy az a nép, mely eddig 
Oly némán tűrte kínzó bánatát,
Jajdúlva kél balsorsa tudatára,
S karddal kezében űzi zsarnokát?

Óh jer, tekints e büszke népre itt, mely 
Újjá szülé egy nap alatt magát 
S egy év alatt végig küzdötte mindazt 
Mit más nemzetnek három század á d !
Óh jer és nézd a tenger háborgását,
Mely vad hullámmal fel az égre kap,
Szilaj zajlással vetve ki magából 
Ős szégyenét, a szörnyüt, kinosat.

Ott . . . nézd a népet, mint rombol és épit,
Munkája kettős, bizton fog neki:
K eblét önnön testvére tépi marja,
Kivül a gyáva ellen sebezi.
Ott küzd merészen é j s z a k  órjásával,
K étségb’esésben lelve uj erőt;
Ott hordja fájó tövis-koronáját,
Ott hullat, áldoz omló véresőt.

*) A  pozsonyi ág. h itv . evang. theo l. akad . m árczius 15-iki em lék ünnepélyen 
előadta  a szerző.



És mintha uj életre keltek volna 
A múlt dicsőség elhunyt hősei,
Vagy mintha századok hőstetteit mind 
Egyszerre kellett von’ megküzdeni:
Úgy küzd e nép — tegnap még lánczra verve, 
Ma már büszkén tekint fel s szabadon ;
E szó : s z a b a d s á g  ajkán és szivében,
E szóban újul meg az ősi hon.

Ott áll a költő, homlokán babérral,
Harczolva dali győzelmi éneket,
Demosthenes ott dörg, hirdetve eszmét,
Mely ma őrök életre született.
Kasszandra sirt csak égve önmagában,
De jajszavát nem hallja senki meg . . .
Hisz ily harczok közt, ennyi diadalban 
Lehetne-é ki bajtól is remeg?

De ne tovább . . . oly fényes volt a reggel,
Az est sötétje, az bút hozna csak;
Ne vándoroljunk most a Golgotára,
Mert ott halál jajjai hangzanak.
Hiszen az eszmét, mely föl akkor ébredt 
Nem ölte el a zsarnokok hada,
Hiszen a nemzet, bár földre tiporták,
Hatalmasan ismét feltámada!

lm’ az a föld, mit hősvér öntözött meg, 
Gyümölcsét mostan vigan termi meg 
S melyek a szivet egykor úgy aggaszták, 
Eltűntének a vészjós fellegek.
A nagy vihar feldúlta az ő s i  f é s z k e t  
De azt a nemzet újra ép ité;
A nagy vihar után a szép szivárvány 
Hitet, reményt mosolyg e hon fe lé !

Schöpflin Aladár.
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— Akad. isten tiszte le t tartatott márczius 1-én. Az oltári szol
gálatot nt. dr. Masznyik Endre végezte, a szent beszédet pedig 
nt. Krupecz István mondotta II. Thessal. III. 11—13 alapján. „Az 
embernek egyetemes meghatározottsága a vallás mellett a munka.“ 
E főtételt a szónok következő három kérdés kapcsán tárgyalta: mit, 
miért és hogyan dolgozzunk?

—  Az 1848 iki láncztörő nap em lékét akadémiánk olvasóköre is 
megünnepelte nagyszámú és válogatott közönség részvéte mellett. 
A minden részletében fényesen sikerült ünnepély következő tárgy- 
sorozattil folyt le : 1) ,,Hymnus“, Kölcsey F.-től, előadja a theol. 
énekkar, vezeti Erühwirth S. úr. 2) Elnöki megnyitó, mondja Ott F.
IV. év. theol. 3) ,,Márczius 15-én“, Ábrányi E.-től, szavalja Tau- 
binger R. III. év. theol. 4) Alkalmi beszéd, irta s mondja Zúz P. 
IV. év. theol. 5) ,,Szent az érzet“, Töröktől, előadja a theol. ének
kar. 6) A magyar szabadság születése napján, irta s szavalja 
Schöpflin A. I. év. theol. 7) Elvesztettem mindenemet, beszély, irta 
s felolvassa Blatniczky P. I. év. theol. 8) A ledőlt szobor, Petőfi
S.-től, szavalja Baltazár J. II. év. theol. 9) „Fohász“, Oláh K.-tól, 
előadja a theol. énekkar.

— A pozsonyi akad. theol. Önsegélyző kor mindinkább közeledik 
kitűzött czéljához. A czél elérését nagyban elősegítik Pozsony vá
rosának közhasznú intézetei, valamint ügybuzgó egyesek is. Örömmel 
konstatáljuk, hogy az érdeklődés nevezett kör iránt mind jobban és 
jobban fokozódik, de sajnos csakis Pozsonyban. Midőn a kört meg
alakítottuk, azt reméltük, hogy miután az akadémia egyetemes, már 
csak azért is fogja felkarolni az ág. hitv. ev. egyet, egyház, illetőleg 
annak fejei, e tisztán humánus intentiók által vezérelt kör ügyét. 
A segélyezések nem maradtak ugyan el, de oly gyéren érkeztek, 
hogy a kör sajnos még most is messze áll attól a magaslattól, a melyre 
fel akarjuk emelni. Bizalommal s alázatos kéréssel fordulunk tehát 
újra egyet, egyházunkhoz s esedezünk szeretetadományokért. Hiszen 
az egyházaknak e czélra adott adományai nem tekinthetők kidobott 
pénznek, hanem ellenkezőleg ép ezen által is előmozdítják egyházunk 
javát, a mennyiben a szegénysorsú, de törekvő tbeologusok segélye
zése lehetővé teszi, hogy azok jobban kiképezhessék rragukat s hogy

B E L É L E T Ü N K .



igazi oszlopaivá válhassanak a jövőben szeretett egyházunknak. A kör 
jelenlegi vagyona (körülbelül 17(X) frt) a nagyobbmérvű segélyezést 
nem engedi meg. de reméljük s hiszsziik, hogy a kör csakhamar fel 
fog virágozni, különösen ha az egyes egyházak is — bár csekély 
adománynyal — hozzájárulnak a tőke gyarapításához. Lelkesítő s 
utánzásra buzdító például szolgáljanak azok az adományok, a melyek 
most is befolytak. így nevezetesen a pozsonyi I. Takarékpénztár 
60 frtnyi, a pozsonyi Iparbank 20 frtnyi. a pozsonyi I. Temetkezési 
egylet 10 frtnyi, egy kegyes ismeretlen pedig a városi tanács útján 
szintén 10 frtnyi szeretetadománynyal járult hozzá körünk vagyoná
nak gyarapításához. Legmélyebb köszönetünket fejezzük ki ez ado
mányokért, a melyek legjobban dicsérik magukat az adományozókat. 
A további szeretetadományokat kérjük ntíi Schneller István theol. 
akad. igazgató czimére küldeni.

—  Megjelent Stromp László theol. akad. m. tanár „Somogyi 
Péter fogsága“ czimíí monographiája, mely is hű képet tár elénk a 
protestantizmusnak Oláh Miklós esztergomi érsek alatt szenvedett 
üldöztetések idejéből. Az alapossággal készült művet a legmelegebben 
ajánlhatjuk t. olvasóink becses figyelmébe.

—  A soproni theologia „György Vilmos köre“ lK48-iki márczius 
15-ikének emlékére diszgyülést tart. A zártkörű ünnepség tárgy- 
sorozata a következő: Hymnus. Emlékbeszéd, mondja Dómján Elek
III. év. theol. Nemzeti dal, előadja Eösze Zsigmond III. év. theol. 
Gabriella, történeti rajz, irta s felolvassa Jánosy Lajos III. év. theol. 
Alkalmi költemény, irta s előadja Aschendorf József II. év. theol. 
Szózat.

- -  Az eperjesi th . önképző s önsegélyző egyesü let ez évben nyil
vános márcz. 15-iki ünnepélyt nem tartott, mivel ilyet az ak. egyesület 
rendezett. Zártkörben azonban megünnepelte a nagy napot, a mennyi
ben márczius 15-én délelőtt 9 órakor díszülést tartott, melynek le
folyása a következő volt: A Hymnus elhangoztával Hörk József 
theol. dékán és egyesületi elnök megnyitó beszédet tartott, mire 
mire Lipták Lajos I. év. bittanh. elszavalta Tóth Kálmán „Előre“ 
ez. költeményét. Csók György IV. h. h. alkalmi beszéde után Dole- 
8chall Lajos IV. h. h. szavalta el Lippay Béla II. h. k.-nak „Gyermek
század“ ez. költeményét. A Szózat eléneklésével véget ért a rövid, 
de lelkes és megható s minden részében sikerült ünnepély.

—  Az eperjesi akad. egyesület márczius 16-én délelőtt 11 órakor 
a kollégiumnak Dessewffy Lajos úr szívességéből szépen feldíszített 
nagytermében nagyszámú s diszes közönség részvétele mellett fényesen 
sikerült ünnepélyt rendezett, melynek programmja a következő volt
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1) Hymnus. Előadja — Csépes Béla joghallgató vezetése mellett — 
az akad. dalkör. 2) Megnyitó beszéd. Tartja dr. Horváth Ödön jog
kari dékán és egyesületi elnök úr. 3) „Nemzeti dal“ Petőfi Sándortól. 
Szavalja Yárhidy Lajos joghallgató. 4) Hazafias népdalok. Előadja 
az akad. zenekar. 5) Alkalmi beszéd. Tartja Polgár István joghall
gató. 6) „Élj őseink hazája“ Schumanntól. Előadja — Csépes Béla 
joghallgató vezetése mellett — az akad. dalkör. 7) „A gyermek
század“ Lippay Béla h. hallgatótól. Szavalja Sárkány Béla h. hall
gató. 8) Rákóczy-induló. Előadja az akad. zenekar.

— Az eperjesi akad. egyesület a következő jutalomdijakra hir
detett pályázatot : 1) „Kívántatik I. Lipót korának jogtörténeti szem
pontból való jellemzése.“ Jutalma 15 frt. 2) „A ,Prot. írod. Társa- 
ság‘ jogosultsága és szükségessége elvi és történeti szempontból.“ 
Jutalma 15 frt. 3) Dr. H o r v á t h  Ödön jogkari dékán úrtól: „Hazai 
közjogunk szabályai szerint fejtessenek ki a polgári és politikai jogok.“ 
Jutalma 15 frt. 4) Dr. B a r t h a  Béla jogakad. tanár úrtól: „Kíván
tatik a szoczialisztikus eszmék történeti fejlődésének s ezzel szerves 
kapcsolatban a különböző szoczialisztikus jellegű gazdasági s politikai 
rendszernek kellőkép beható ismertetése, jellemzése s kritikája?“ 
Jutalma 15 frt. 5) Dr. S z l á v i k  Mátyás theol. tanár úrtól: „Milyen 
jelentősége van a theol. tudománynak az egyházra?“ Jutalma egy 
20 frankos arany. — A pályamunkák beadási határideje június 1 - je.

— Lapunkra legújabban előfizettek : a XIII. évfolyamra : ntű 
L u d i g  Emanuel ev. lelkész Kukmér 2 írttal; a XII. évfolyam első 
felére: tdő A d a m o v i t s  Sámuel ev. segédlelkész úr Nagylak 1 írttal; 
a XII. évfolyam második felére: tek. F r ü h w i r t h  Samu theol. 
akad. énektanító úr Pozsony 1 írttal; a XII. évfolyamra; tek. Varga  
Mihály gymn. igazgató úr Beszterczebánya; tdő Z i m m e r m a n n  
András leik. úr Göllniczbánya 2—2 írttal. Pénztári szám: 89—93-ig.

T e l j e s  t i s z t e l e t t e l  f e l k é r j ü k  a z o n  t. ez. e l ő f i z e 
t ő i n k e t ,  k i k  e l ő f i z e t é s i  d i j a i k k a l  mé g  h á t r a l é k b a n  
v a n n a k ,  h o g y  a z o k a t  mi n é l  e l őbb  e l k ü l d e n i  s z í v e s 
k e d j e n e k .  Cz í m:  S c h e r f  fel  N á n d o r  t he o l .  l a p p é n z t á r o s  
(t h e o 1. a k a d é m i a). Scherffel ,

pénztáros,

— Ezennel bocsánatot kérünk t. olvasóinktól, hogy lapunk a 
főszerkesztő súlyos betegsége, valamint a közbejött ünnepek miatt 
csak most jelenik meg.

Wigand i'. K. nyomdája, Pozsonyban.
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Angyal és ördög.
Irta: C s ó k  G y ö r g y .  — (Folytatás.)

II.
Izrael vadasának  fejlődése tek in te tte l a  hiteszm ék e red e té re .* )
Mielőtt az ó-testa mentőm daemonologiáját tárgyalnám, szükségsze

rűnek találom a zsidó nép vallásának történeti fejlődését s azon 
okokat, melyek egyik-másik liiteszmének megszületésére vagy átvéte
lére befolyással voltak, feltüntetni, bogy e keretben a szent iratokból 
merített képet bemutathassam és megérthetővé tegyem. Szükségesnek 
vélem e történeti bevezetést azért is, mert a kánon az angyal és ör
dög fogalmát sehol sem határozza meg, hanem azt a csillagok, bál
ványok, kígyó s más imádat tárgyát képező dolgokkal együtt mint 
már a nép hitében élőt, fejtegetés nélkül említi, — végül fenáll még 
az a nehézség is, hogy az ó-testaraentum ezen eszméket annyira 
elegyíti, titokzatos homálylyal úgy körül burkol ja, hogy csak kellő 
történelmi előismeretek világánál láthatjuk meg lényegüket.

Nagyot tévedne az, ki a héber nemzet történeti fejlődését kira
gadná az egész emberiség művelődéstörténetéből, más szóval, ha meg
tagadná a zsidó néptől azon okszerű fejlődési processust, mely min-

*) Munkám ezen részének kidolgozásánál más müvek mellett vezérfonalul:
Férd.  Hi t z i g  „Bibi. Theol. des Alt.-Test“ 1880. ez. müvét használtam.

Megjeleli báronként e^yaier 1 ',-S  ire n ."^  
j-i Klüt'ueteai á r : ege** érré  S TI.

T* félérré l ft.
J j  A péux „Scherffel Nándor, tbéul.
y  Uppénitiros Pozsony, ér. tbeul. akadémia*

^ ________cxinién előre bekOldeudo. ^
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den más népnél észlelhető, s azt úgy akarná elénk állítani, mint egy 
varázsütésre előállott, kész theokratikus államot. — Midőn azt mon
dom, hogy a zsidó nép más népekhez hasonló fejlődésen ment keresz
tül, még nem tagadtam meg az isteni kijelentés tényét, mert hiszen 
az o k s z e r ű ,  f o k o s z a t o s  t ö r t é n e t i  f e j l ő d é s t  ö s z s z e  l e 
h e t  e g y e z t e t n i  a k i j e l e n t é s s e l .

Fejlődött tehát Izrael is az idővel. Fejlődésében 2 korszakot 
szoktak megkülönböztetni, u. m.

a) f o g s á g  e l ő t t i t ,  mely h e b r a i s m u s i  kornak nevez
tetik, és

b) f o g s á g  u t á n i t ,  mely j u d a i s m u s  nevet visel.

a) Fogság előtti korszak.
Az ős héber nép Arábia sivatagjain vándor beduinok módjára 

nomád életet élt, 3—4000 évvel Kr. sz. e.
Ugyanezen időben csaknem egész keleten és délen a csillag - 

imádás volt elterjedve. Csakhogy míg kelet népeire nézve a termé
kenyítő, fejlesztő s melegével érlelő nap áldásos hatású volt, addig 
a homokos Arabia lakóival szemben a tikkasztó hőség okozója lett, 
melytől csak az üdítő éjszaka csillagos menyboltjával adott némi 
enyhülést. Míg ez okból a keleti népeknél kifejlődik a napnak, mint 
Istennek tisztelete, — a n a p p a l n a k  vallása; addig Arábia terüle
tén a csili ági mád ás — az é j s z a k á n a k  vallása lesz az uralkodó.

Számtalan történelmi adat s cultus maradvány kétségtelenné 
teszi, hogy az ős héberek szintén csillagimádók voltak. Míg a héber 
nép csoportonként kalandozott köves Arábia pusztáin, addig közöttük 
kultusz tekintetében összhang vagy rendszer nem észlelhető, mert 
mindenki ott, a hol az éjszaka elérte, a maga módja szerint mutatta 
be hódolatát a csillagoknak. Később, midőn náluk is kifejlődött a 
törzs-élet, a csillagokat a családi tűzhely védőiül tekintették, a többi 
népek példájára oltárokat emeltek s azokon áldoztak.

Amos 5 r. 26 v.-ből következtethetjük, hogy eg y  csillag álta
luk kiválóbban tiszteltetett; hogy ezen csillag a Saturnus volt-e vagy 
a fénylő Sirius, mint azt egyik-másik exegeta vitatja, — ennek meg
fejtése feladatomhoz nem tartozik.

Az egy szellemi Isten eszméjéig a héber, a r e f l e x i ó  és s z e m 
l é l ő d é s  által csak évtizedek vagy tán csak századok alatt ju
tott el.

1. Ugyanis a pusztán lakó hébert maga a természet is kény
szerítette a magába mélyedésre. — Mivel a lélek a külvilágban semmi 
szórakoztatót nem talált, önmagába vonult s kutatta az ember lé-
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nyegét. E belső reflexió által csakhamar rájött arra. hogy az ember 
hÚ9 állagát valamely belső életerő tartja tel, ez éltető elem pedig a 
test minden erében keringő v é r.

A vérkeringés megszűntével kialszik az élet, meghűl, megrothad 
a test. Minthogy pedig a vérkeringés központja a s z í v ,  ez lett az 
életerő, az érzelem, a gondolkodás, — a l é l e k  tanyája. — Innen 
van az, hogy a „léba szócska nem csak szivet, hanem értelmet, 
öntudatot, 9Őt lelkiismeretet, szóval az egész lelki embert jelenti.

E fogalom megalkotásában a héberek nem elsők, már a persák 
is a vért tekintették a lélek székhelyének s ezért csupán vért áldoz
tak isteneiknek.

2. A szemlélődés folyamán pedig észrevett a héber a csillagok 
járásában bizonyos rendet, mely időközönként újra, m*g újra ismét
lődött s eme észleletét évek hosszú során át megerősítette az égi 
testek pályafutása. Ebből azt következtette, hogy azon hatalom, mely 
a csillagok szabályszerű járását eszközli, mely valamennyit összetartja,
— nem más, mint a felettük elterülő mennybolt. Midőn tehát a csil
lagok sokaságát egy egységben fogta fel, eljutott az é g b o l t o z a t  
imádásáig.

A belső reflexió és külső szemlélődés eredménye volt azon lépés, 
melyet a héberek a szellem Isten fogalmáig tettek. — Mert miként a 
testben mint érzékelhetőben lakik a láthatatlan lélek, úgy a csilla
gos menybóltban, mint tapasztalati világban lakik a láthatatlan nagy 
szellem, — az Isten.

íme ! A mihez a természet imádók dualistikus hitelveikk'-l el 
nem jutottak, ahhoz a héberek fel tudtak emelkedni benső sugallat 
és élénk szemlélődés által.

Természetesen az első fogalom, mely bennük Istenről keletke
zett, a hatalom és mérhetlenség volt s ezt fejezi ki az El saddai.
— El-saddai egyértelmű a zend Ahuramazda-val s jelenti a hatalom
nak urát. Isten fenségének jelzésére használták az Adonaj (Úr,) 
szót is. A múlandó világgal ellentétben Jahvenak, az az: abso- 
lutnak, öröknek nevezték. — Mihely megszületett képzetükben az 
absolut, önmagában és önmagáért létező Isten fogalma, többi tulaj
donságai, mint pl. szentség, bölcseség, igazságosság, jóság, kegyel- 
messég stb. szükségszerűen következtek. — De ezek csak a későbbi 
korban járultak a tisztult istenfogalotnhoz. —

Történeti tény, hogy Mózes előtt a zsidók nem ismerték Jahvet. 
(Exod. 6. 2—3.) s Ábrahámnak mint Adonaj jelentette ki magát. — 
A szövetség jeléül, melyet Isten kötött Ábrahámmal, ő és utódai 
körűlmetélkedtek, — mely cselek vény valószínűleg az egyptomiaktól

15*
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vétetett át, hol ez már ezen időben általánosan dívott. Ábrahám ide
jében Izrael törzsei szorosabb egységre lépnek s ekkor létesül az 
áldozári hivatal, mely a törzsfőnökséggel volt egybekötve.

Izsák és Jákob patriarchák alatt nevezetesebb áldozó helyek 
alapíttatnak. Jákobnak adott isteni jel következtében alapíttatik 
B é t h e 1, (Istennek háza) a Genesis 28 fejezetében elbeszélt álomlá
tás históriája szerint. Továbbá S i c h e r n  és B é t s e m e s  (napnak 
háza.) mint kiváló áldozó helyek vannak megnevezve. Ezen áldozó 
helyek korántsem bírnak oly jelentőséggel, mint a minőt nekik a 
hagyomány tulajdonít, ezek csupán azért emelkedtek a későbbi kor
ban nagy fontosságra, mert alapításukhoz egy törzsatyának szent 
emlékei fűződtek, külömben saját korukban egyenlően kedvesek vol
tak Isten előtt a Béthelben bemutatott áldozatok, bármely más házi 
oltár áldozataival.

A héber nép ez idő szerinti áldozati szokásaik alapjukban meg
egyeznek a pogány áldozati cultussal, a mi külömbség köztük később 
előállott, az a történeti fejlődés következménye volt.

A patriarchák uralma alatt a zsidók szabadon emelhetnek óltárt 
bárhol, de a helynek meghatározásához már valamely isteni intésnek 
kellett hozzá járulni.

Midőn a héber népben felébredt a nemzeti öntudat, a Kanaán 
földén vándorló 12 törzs egy nemzetté alakul. Izrael törzseinek egy 
nemzetté való alakulásával felébred a zsidó népben az a hit, hogy az 
Ábrahámmal szövetségre lépett Isten különös gondviselése alatt áll, 
s hogy ez isteni vezérlet mellett nagy dolgokra van hivatva. — 
Csalódnánk azonban, ha egyedül a héber nemzetet tartanók olyan
nak, mely Istennel szoros viszonyban levőnek tudta magát, s mely 
különös rendeltetést tulajdonított magának, mert hiszen nincs oly 
keleti nép, meiy magát Isten kiválasztott népének egész jóhiszemű
séggel ne tartaná. — N em  a z s i dó  nép  k i v é t e l e s  h i t e  ez, 
h a n e m  az e m b e r i s é g  g y e r m e k k o r á n a k  s a j á t j a .  (Ballagi 
M. „Bibi. tanul.“)

E magasabb rendeltetést azonban a héber nemzet aligha vallá
sos missiói értelemben vette, sőt a bibliában foglalt jóslások arra 
engednek következtetni, hogy ezt a zsidóság elszaporodásában s szám
talan nemzetség fölötti uralmában hitte teljesülni.

A Genesis 37. és következő fejezeteiben gyönyörű allegóriában 
van elbeszélve a zsidók elszaporodása, ennek következményeként az 
élelmi szerek hiánya, a beállott éhség, az egyptomba való vándorlás 
élelemért, hol József, — mint rendkívüli adományokkal felruházott 
zsidó — Fáraónál magas hivatalt visel s miután ráismer atyjafiaira,
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megnyitja az éléskamarákat s bőségesen elhalmozza gabonaneműekkel. 
A honnmaradt zsidók öröme igen nagy a dús siker láttára s őket 
újabb látogatásra csábítja. Előbb egyes kisebb törzsek vándorolnak 
ki, majd később útra indul a törzs feje Jákób s vele együtt az egész 
ház népe, József kívánsága szerint. E rövidke történetben egy tőrbe 
csalt nemzet veszte van elbeszélve egy család képében. A héber nép 
egyrészről a beállott éhség, másrészről a kecsegtető csábításoknak 
kitéve, elhagyja apródonként Kánaánt s bevándorol Egyptomba. Itt 
azonban a remélt örömök helyett sanyarú napok, évek, évtizedek, sőt 
századok keservei várják, mert szabadságukat elveszítve rabszolga
ságba esnek.

A hosszú rabság nagyon káros hatással volt Izrael már is 
szépen fejlődő vallására. A héber népet Egyptomban megtörte a rab
szolgaság járma s a sok sanyargatás kivetkőztette nemzeti jellegéből. 
A bálványáldozati cultus lassanként elhomályosította bennük a 
tiszta Isteneszmét s ők is bele látszanak olvadni a bálványimádók 
seregébe. A kapcsolati pontot könnyen megtalálhatták az egyptomi 
hitvallásban, mert a napnak, mint termékenyítő erőnek hatását ők is 
észlelték s a főidben rejlő termő erő bőven látta el őket is az egykor 
dús Kánaánban

Az egyptusi bika-bálvány pedig épen a Nap-isten e r e j é t  sym- 
bolisálta s igy a zsidók hamar megbarátkozhattak a Baál eszméjével 
mely különben is rokon értelmű volt az ő El-Sadai-jukkal. A különb
ség a két vallás hívei között csakis az volt, bogy a bika ké
pében az egyptomiak B a á 11, a zsidók pedig É 1-jüket látták ki
formálva.

Az Exodus ott veszi fel a történelem fonalát, a hol azt a Ge
nesis elejtette, bár közöttük 400 év terhe fekszik.

. . .  A zsidó faj — daczára minden sanyargattatásnak — túl
ságosan elszaporodott, ennek meggátlására Egyptom királyai ember
telen törvényeket hoztak, t. i. a figyermekek elpusztítását. A zsidó 
bábasszonyok e rendszabályokat végre nem hajtják s midőn e mulasz
tásukért kérdőre vonatnak, azon naiv kifogással mentegetőznek, 
hogy a zsidó asszonyok oly természetűek, hogy mielőtt hozzájuk 
menne a bába, már is megszülik a gyermeket. (Exod. 1. 19.) Való
színű, hogy a tisztátalan zsidórabszolgák elszaporodása folytán ütnek 
ki ama járvány betegségek, melyek az Exodusban Isten csapásaiként 
vannak feltüntetve. Ezen csapások, valamint a megunt rabszolgaság 
felébresztik Izraelben a vágyat, lerázni a szolgaság igáit s vissza
térni őseik hazájába, — az áldott emlékű Kanaánba.
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Az TJr elküldi e czélra Mózest a szabadítót, ki egy személyben 
népvezér, törvényhozó és főpap. — De az a nép, melyet Mózes ve
zérel, többé nem a kanaáni mély gondolkozású szabad héber-nemzet, 
hanem bálvány imádásba merült rabszolga had, — melyben a régente 
éledező' isteni szikra aluvó félben volt

Ne hogy valaki a thóra elbeszéléseiből ítélje meg az akkori 
zsidó népet, hivatkozom a bibliai kritikára, mely kétségtelenül kimu
tatta, hogy a thóra a fogság utáni — tehát egy sokkal későbbi-kor
nak terméke, a mikor az egyptomból kivándorló nép a monda bűbá
jos köntösével volt betakargatva és sok oly eszmével felruházva, 
melyről annak tudomása sem volt.

A vándorló nép magával vitte nem csak az egyptomiak arany 
és ezüst neműit, (Exod. 12, 25—26.) hanem más tenger babonával 
együtt a k í g y ó - k u l t u s z t  is, mely ott K n e p h név alatt a j ó 
szellem symbolumaként tekintetett. — Mózes csodatettei a kígyókkal 
szintén nem egyebek, mint jóslás érdekében elkövetett vallásos cere
móniák, melyeket az Exodus irója — a hagyomány által félrevezet
tetve — tévesen, Mózes emberfeletti hatalmának jeleiül fogott fel.
— II. Kir. 18. 4. bizonyságot tesz állításom mellett, mely helyen 
Ezekiás Judea királya összetöri azon érczkigyót, melyet Mózes öntött
— A kígyó tisztelet lenyúlik a királyok korszakáig s különösen 
Hiskia korában nagy divatban volt.

A megjelölt állatok beleiből való jóslás a nyilakkal való sors
vetés, az álomlátás — mely utóbbinak a patriarchák korában csak 
akkor volt jelentősége, ha theophaniával volt összekötve, — a szol 
gaság földjéről kivándorolt népnél nagy szerepet vittek.

A foeniciektől átvették a b e t y 1 i á k-olajjal megkent szent 
kövek tiszteletét s ezeket jóslásoknál, Ítélethozatalnál Dávid koráig 
nagyban használták, ezek a fogság után teljesen elvesztették jelen
tőségüket.

A babyloniaktól eltanulták a napnak 12 részre való felosztását, 
mely a csillagállatkör számának megfelel. Az egyptomiak példájára 
aztán ezen égi minta szerint osztották fel zsidóországot 12 nemzet
ségre.

Igaz ugyan, hogy a zsidók az átvett eszméket és tárgyakat 
hebraisálták, saját gondolkozás módjuk szerint átalakították, igy 
pl. az egyptomi Knephből lett náluk S e r a p h i m ;  a betyliákból 
lett az Ú r i m  és T h u m i m ,  melyet főpapjuk nyakába akasztottak; 
a S p h i n x  eszméjéből lettek a C h e r u b o k ,  — mégis az idegen 
hiteszmékkel járó fogalmak a héber nép vallásos fejlődését nagy 
mértékben hátravetették.
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Az a c t i v és p a s s i v  erőkről szóló hitel vek pedig előkészítet
ték a talajt amaz eszmék számára, melyek keleten a jó és rósz szel
lemre vonatkozólag termettek s melyek a legelső érintkezés alkalmá
val Izrael hitében erős gyökeret vertek.

(Folyt, kór.)

A franczia forradalom és az egyház.
Irta: U d v a r d y  S á n d o r .

(Folytatás).
A király halála a rémuralom valódi kezdete. A Páriában mint

egy 12000-en lévő Jakobinusok, élükön. Robespierre. Marat és Dan
tonnal, kik közül Marat még ugyanazon évben megöletett, az összes 
hatalom birtokában nem riadtak többé vissza semmitől. Patakban 
folyt a mérsékeltek vére, kiknek összeírására, elitélésére külön tör
vényszék állíttatott fel. Az első áldozatok közé tartozott a királyné 
Maria Antoinette is, ki október 16 án végeztetett ki. Szerencséjére, 
hiszen szabadulás volt rá nézve a halál. Meg kellett halnia a király 
nővérének Erzsébetnek is s meg a király kicsiny fiának, habár nem 
a vérpadon és később valamivel. — S hasonló kegyetlenséggel jártak 
el az ország egyébb részeiben is. Nantes, Toulon s különösen Ven
dék tartomány lakoltak meg azért súlyosan, mert fegyverrel is készek 
voltak védeni hitüket és nyugalmukat. Nantesben 65 esküt nem 
tett pappal kezdé meg egy jakobinus szörnyeteg új gyilkolási módját 
— a vizbefojtást. S ezeket követték több ezeren. Azt Írja később 
egy az ezen vidékre leküldött tábornok, hogy a lakosságnak negyed
része sem volt meg. — Ez volt azon szabadság, melyet a forradalom 
s különösen a rémuralom Francziaországnak adott.

A szabadságnak e hanyatlásával párhuzamosan sülyedt az egy
ház tekintélye, helyzete is. Eddig a hierarchiával küzdött az állam, 
most a nemzeti convent egyenesen a k e r e s z t é n y s é g  ellen fordul.

1792-ben karácsonkor elhatározza a convent, hogy a kér. vasár- 
és ünnepnapok ezután minden hivatalban köznapokká tétessenek s 
még ezt megelőzőleg új időszámítást és naptárt hoz be, mely szerint 
nem Krisztus születésétől számíttatnak az évek, hanem a köztársa
ság megalapításától, azaz 1792 szept. 22-től. A hónapok új neveket 
kapnak, nem hetekre, hanem „Dekadokra“ osztatnak: minden tizedik 
nap helyettesíti a vasárnapot. Ezt a napot aztán valamely földmí* 
velési eszköz: eke, kapa, stb. nevével jelelik. A házasság vallásos 
jelentőségét eltörli, pusztán polgári köteléknek nyilvánítja. Az egy-
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házi vagyon, mint látjuk, már le volt foglalva, most az egyház esz
közei ellen fordul a kapzsiság — nagyobbrészt aranyból és ezüstből 
lévén azok. Beszedetésöket határozzák tehát el — a haza megmen
tésére, — tényleg azonban csupa önzésből. Hogy ezt tehették néhány 
conventtagnak köszönhették, kik igazán alkalmas eszközt gondoltak 
ki a czél elérésére. Ezek ugyanis a nép nevében a kath. vallás el
törlését kérték a conventtől, mi ha megtörténik, bizonyára senkit 
sem lehet rablással vádolni, ha lefoglalja is az egyházi eszközöket. 
A convent általánosságban habozott kezdetben, teljesítse e a kérel
met, de midőn Gobel párisi püspök előtte megjelenve a kath. vallás 
szükségét tagadta, ő is beleegyezett. „Mint plebejus szülött, — mondá 
Gobel beszédében, miközben püspöki méltóságának jeleit: a keresztet 
és gyűrűt létévé, — már korán tápláltam lelkemben a szabadság és 
egyenlőség eszméjét. A nép akarata volt legfelső törvényem s az 
ennek akarata előtt való meghajlás első kötelességem. Neki engedel
meskedtem, midőn ezen nagy város püspökségét reám ruházta. Neki 
kell engedelmeskednünk most is, azért ma már nem szabad más isteni 
tiszteletnek tartatnia, tisztelni kell a szabadságot és egyenlőséget, 
amiért is én, mint a kath. egyház szolgája hivatalomról lemondok.“ 
— Óriási tetszés követte e beszédet, az elnök megölelé s szerencsét 
kívánt neki, ő pedig féltévé fejére a vörös jakobinus süveget.

A convent tehát elfogadá a vallástiprók ajánlatát: a róm. kath. 
vallás eltörlését. Ennyire elfajult a harcz, melyet a pápa rendele
tével felidézett s a convent e határozatában érvényesül a maga tel
jességében Mi r abeau  jövendölése. I tt kezdődik a forradalomban a 
vallástalanság korszaka s viszont innen érvényesül a félremagyará
zott positivismus — az ész tiszteletében.

Nov. 10-én ünnepelte a párisi tanács először az ész ünnepét, 
melyet egyik iró a következőképen rajzol:*)

A főtemplom belsejében el volt különítve a philosophia tem
ploma, itt trónolt, az ész istennője egy gyönyörű opera énekesnő 
hófehér ruhában, fején égkék sipkával, mely alól feloldott haja 
vállaira omlott alá. Körül volt véve fehér öltözetű leánykákkal, 
kik fáklyákat himbáltak kezükben és dicséneket zengettek az ész
nek. S mivel a rendezők a conventet is bele akarták vonni ez 
esztelenségbe, az ülésteremhez vonultak mindnyájan a templomból. 
Az ész istennőjét elől széken vitte négy ember, utánna közvetlen 
ment egy csoport kék rabás, háromszinü szalagokkal és virágokkal 
díszített fiatal polgár. A gyülésteremben a vezető beszédet intézett

*) J. F r .: Die französische Rev. (Christen-Bote.)
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az elnökhöz: „a fanatismus, — úgy mond — átengedte a kézt az 
észnek. A francziák ma ünnepük valódi isteni tiszteletüket: a sza
badság és ész tiszteletét. Elhagytuk az élettelen bálványképeket és 
az észhez fordultunk, ezen élő képhez, ezen remekéhez a természet
nek  ̂ — s ezzel az énekesnőre mutatott. Az elnök megölelte az ész 
istennőjét, ki a titkároknak is testvéri csókot adott. A convent el
határozta, hogy a Notre Dame templom jövőben az ész tiszteletének 
legyen szentelve. Ezzel a menet a convonttel együtt visszatért a 
templomba, hol a conventtagok is dícséneket énekeltek az észnek-“

A példa követésre talált s rövid idő alatt más templomok is 
az ész tiszteletétől visszahangzottak, az n kiilömbséggel azonban, 
hogy ezekben az istennők többnyire becstelen női személyek voltak, 
kik mellett katonák pipával szájukban szolgáltak mint főpapok.

Majd még tovább ment a községtanács. Nov. 23. bezáratott 
minden templomot a elhatározta a tornyok lerontását, melynek szo
morú következménye lön, hogy az enthusiastikus tömeg még jobban 
megszentségtelenítette az isten házait. Nem hagyott ez semmit helyén, 
a mi elmozdítható volt; lekaparta pl. a képeket még a boltozatokról 
is,” melyek — a művészet remekei — századok óta pókháló alatt 
voltak több helyen. Egyesek fölöltötték a mise ruhákat s abban tán- 
czoltak a templom közepén, mások a szent edényekbe pálinkát vevén, 
papi ornatusban szamár háton vonultak végig Az utczákon, sőt, — 
elérkezvén az egyenlőség ideje — 7—8 éves gyermekek itták a része
gítő italokat s ugráltak esztelenül fel s alá.

Nem csak Páris volt ezen vad tettek színhelye, felhangzott a 
keresztyénség romlása mindenütt, a merre az ellene izgatók jártak, 
mert ezek nem kíméltek semmi fáradságot, nem riadtak vissza semmi 
eszköztől, hogy a népet a kér. vallástól elidegenítsék. A papokat 
árulással vádoltak, ha hivatalukat le nem tették s ki nem nyilvání
tották, hogy összes eddigi tettök csupa csalás és ámításból állott. 
Akadt is számos pap, ki ezt megtette. Egyik a keresztet lábával 
taposta még, egy másik hiteles tanúk feljegyzése szerint ezen sza
vakkal vett búcsút a szószéktől, miután Isten léteiét tagadta: „ha 
mégis volnál, mutasd meg létedet s dobd villámodat reám.u

Nem csodálkozhatunk ily előzmények után, ha több temetőnek a 
bejárata felett a következő szavakat olvashatjuk: „a halál örökké 
való álom“, vagy ha látjuk, hogyan temetik el az embert közönséges 
állatként, megtagadva tőle minden tisztességet.

De ki tudná elszámlálni a legapróbb részletekig mindazon dol
gokat, melyek az egyház és állam eme harezában, elfajult harczában 
a jobb érzelmííek keblét megháboriták ? A tökéletes vallástalanság

16
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uralg minden felé, melyet megtámadni még egy Robespierre is csak 
félve mert. Mégis tenni kellett ellene s ő hatalmas beszédben fejte
geti még ugyanezen évben a vallástalanság hátrányait a Jakobinus 
klubban, noha nem sok sikerrel. Hogy tehát nézetének érvényt szerez
hessen, elhatározza a vallás ellen izgatok halálát. Nagy befolyásának 
nem nehéz kivinni Hébert, a véres szájú újságírónak s a rémuralom 
harmadik főemberének — Dantonnak kivégeztetését, ki iránt amugyis 
a legnagyobb elkeseredés tölté el a kedélyeket. Ezek halála után 
aztán 1794 május 7-én kimondatja a conventtel, hogy: „a fr. nép 
elismeri egy legmagasabb lénynek jelenlétét s hiszi a lélek halhatatlan
ságát s hogy szabadságában áll mindenkinek isteni tiszteletét akként 
végezni, a mint akarja.“ Daczára azonban ez utóbbi elvnek, ő maga 
hozott be új isteni tiszteletet, melynek keresztül vitelét mindenütt 
sürgette. Ebben szemlélhető Robespierrenek farizeusi jelleme, ezen 
tettében tűnik elő leginkább.

Jun. 8-án Párisban nagy ünnepélyességgel kezdték meg ez új 
isteni tiszteletek sorát. Robespierre maga volt a főpap, ő tartotta az 
ünnepi beszédet, melynek folyamán megégette a h i t e t l e n s é g e t  
á b r á z o l ó  képe t .  Páris örömmel ünnepelt vele, mert hiszen jól 
eséssel töltötte el a kebleket a hitetlenségnék borzalmas tettei között 
már ez a változás is s különösen a jobbérzésüek egy szebb kor haj- 
nalpirját látták benne. De nem sokáig gyönyörködhetett Robespierre 
sem új művében. Többen a convent mérsékelt tagjai közül életüket 
féltvén a korlátlan hatalmú férfiútól, megbuktatására szövetséget kö
töttek, mely szövetség eredménye Robespierrenek s 104 Jakobinusnak 
jul. 28-án történt ki végeztetése lön.

Robespierrenek tragikus halála teljes fordulat volt az egyházra 
is. A conventnek mindinkább növekedő mérsékelt pártja lassanként 
kivitte, hogy a vallásszabadság újólag biztosittatott, habár meg
lehetős megszorítások között. Kezdetben ugyanis csak néhány tem
plomban volt szabad isteni tiszteletet tartani harangszó nélkül. Ké
sőbb 12-ben. A dekadok érvényben maradtak, az ünnepnapok meg
ünneplése tiltva volt. Szóval nem sokat lehetett a conventtől várni 
azért örömmel hallották sokan 1795. okt. 26-án történt felosz- 
lattatását.

Nem nehéz megállapítanunk, hogy a convent ideje volt a forra
dalom legborszasztóbb időszaka eddig minden tekintetben. Onkény- 
telen támad azért fel bennünk a kérdés, hogy vájjon oly vérszomjas 
ember volt e a conventnek minden tagja, a milyennek a határozatok 
mutatják? Epen nem! A tagok legnagyobb része legtöbbször az élete 
miatt való félelem következtében szavazta meg a határozatokat,
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félelemből a forradalom 3 főembere: Robespierre, Danton és Marat 
iránt. S hogy mégis miért késedelmezett ezek halála után a jobb 
útra térni, annak is meg van oka azon körülményben, hogy még 
mindig elég nagy számmal volt az ellenzék s különben is ők maguk 
is minél tovább kezeik között akarták a hatalmat tartani, félvén a 
nép elé lépni mint egyszerű polgárok. De ép ez volt bukásuk oka! 
Midőn a néptől elveszik a jövendő választások jogát, az fellázad 
ellenök s véget vet uralmuknak.

A convent bukásával némelyek befejezettnek tartják a forra
dalmat, mely Ítélet azonban korainak bizonyul, ha tekintetbe vesszük 
az ugyanazon napon szervezett új k o r m á n y  a l a t t  történteket, a 
mikor is nem kevesebb hányattatásnak volt kitéve az ország poli
tikailag úgy, mint vallási tekintetben.

Az öt director mellett 600 tagból álló tanács vezette az ország 
ügyeit, kiknek legnagyobb része ismét a régi néptiprók közül válasz
tatott s a menyiben a nép nem teljes számmal választá meg őket, 
kiegészité a direktórium a számot önkénytileg. A nép nem tehetett 
ellene semmit, azért reményét azon jogába vetette, mely szerint min
den évben a tanács egy harmadát újból választható. E jogának gya
korlása folytán esett ki a tanácsból mindjárt 1797. 260 követ, mely 
számot tekintve előre lehetett látni, hogy a népet elnyomó Jakobi
nusok nemsokára elvesztik hatalmukat. Sejtették ezt maguk is, ezért 
Napóleontól kértek segítséget, ki ekkor Olaszországban vezette dicső
ségről dicsőségre seregét. Napoleon, Bernadotte, és Augerau alvezéreit 
küldé Párisba, kik a törvényhozó gyűlést körülzárolván, 42 követet 
s több más royalistát elfognak, s őket részint száműzetésbe küldik, 
részint megölik. E tettük által még egyszer megszilárdították hatal
mukat a Jakobinusok. Új választást rendeltek el, mely alkalommal a 
nekik nem tetsző egyéneket vagy egyszerűen kizárták, vagy Guayana 
és Synnamary egészségtelen vidékeire száműzetésbe küldték, hol az 
illetők csakhammar elpusztultak. Azonban daczára ez intézkedéseknek, 
a direktoriális kormány még sem tudott magának szilárd alapot te
remteni, sőt mindinkább gyengült hitele, elősegítve ezt az államnak 
úgy gazdasági, mint pénzügyi hanyatlása. A forradalom kezdetén a 
lefoglalt egyházi birtokok garancziája alapjain kiadott papírpénz ér
téke napról napra sülyedt, mig végre 1797. kimondatott a nyilvános
bukás : két harmada az államadósságnak eltöröltetett, mi által ez
ren és ezren a legnagyobb nyomorba sülyedtek.

S hogy segített magán a direktórium? Zsarolta a meghódított 
tartományokat addig, mig lehetett s ez által künn is a legélére 
állította a dolgot.

16*
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Láthatjuk ezekből, hogy politikailag a forradalom csakugyan 
nem ért még véget a convent bukásával s ha az egyház helyzetét 
tekintjük, akkor sem mondhatunk mást. A direktórium csakhamar 
hatalomra jutása után újból eltörölte a már kétszer helyreállított 
vallási szabadságot. A templomok becsukattak, a papok üldöztettek 
s esküre kényszeríttettek a királyság ellen. A felekezeti iskolákban 
a tanítás beszüntettetett, nehogy keresztyén szellem hirdettessék bennök 
s állami iskolák állíttattak fel, melyekben azonban a tanítás oly 
annyira el volt hanyagolva, hogy a gyermekek még helyesen olvasni 
sem tanultak meg. Nem csodálkozhatunk ezt tudva, ha a forradalom 
után oly tudatlanságot látunk Francziaországban, a minővel máshol 
seholsem találkozhatunk. Sőt ezzel még meg sem elégedett a direk
tórium ! Egyik tagja La Reveillere Lepeaux új vallást alapított, melyet, 
mintáz isten és emberek szeretetének vallását „Theophylanthropismus“- 
nak nevezett. Isten, halhatatlanság, erény és a természetnek vál- 
tazó, élete voltak tárgyai ezen kultusnak, mely azonban sem a keresz- 
tyénség sem az egyenlőség szellemének meg nem felelvén, csak. 
hamar a nyilvános gúny marásának Ion kitéve s bármennyire párt 
fogoltatott is a direktórium által, a legnagyobb szigor daczára csak 
tengődve élt egy ideig, mintegy azért, hogy az első consul egy kár
hoztató szavára összeomoljanak hiányosan felépített falai.

Egy dologból nem akart a direktórium semmi áron engedni: a 
dekadok megünnepléséből. Nem kiméit semmi költséget, nem riadt 
vissza a száműzéstől, csakhogy a kér. ellenes határozatok közül ez 
egyet érvényben tarthassa. Valóságos ünnepekké avatta e napokat. 
A templomokban felolvasták a megelőző tiz nap nevezetesebb politikai 
eseményeit, egy két czikk szólt a földmivelésről, a többi időt a házas
ságok, születések, halálozások, elválások felolvasására fordították, 
egy szóval oly dolgokat hordtak elő, melyek által az érdeklődést 
felébreszthetni, fenntarthatni vélték. De a szerencse még sem akarta 
munkájukat kisérni. Mindinkább nagyobb lett az ellenszenv az ünnepek 
iránt s midőn 1799. az ünnep első és fő bajnoka a direktóriumból 
kiesett, vele együtt aláhanyatlott a dekadok ünneplése is s nem so
kára még csak szó sem volt róla hallható. E helyett kinyíltak a 
templomajtók a kér. isteni tiszteletek számára, megkondultak az oly 
régóta néma harangok, hogy imára hívják a hívők seregét, hogy ők 
is hirdessék azon ember dicsőségét, ki 1799. nov. 10-én megdöntve a 
direktórium hatalmát szabadságába, jogaiba állította vissza a kér. 
vallást s véget vetett a 10 évig dúló véres forradalomnak.

Fölösleges talán mondanunk, hogy e férfiú Napoleon volt. 0 
volt az, ki a keresztyénséget borzasztó lealáztatásából újra felemelte,
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de 5 volt az is, a ki másrészt teljesen belátva az egyház romlásának 
okát, nem szűnt meg még sokáig ezután a római hierarchia ellen 
küzdeni.

Nem akarom élete történetét hosszasabban rajzolni, eléggé is
meretes mindenki előtt, mint tűnik fel meteorként hadvezéri lángel
méjével 1793. Toulon ostrománál, mint veri le a lázadó royalistákat 
1795. okt. 5-én Parisban, mint harczol oroszlánként Olaszországban 
egy maga hazája ellenségei, a szövetkezett 3 nagy hatalom ellen s 
nyeri egymásután a dicsőbbnél dicsőbb diadalokat, mi által hazája, 
az ifjú köztársaság részére a legelőnyesebb békekötéseket biztosítja, 
azért csak azon tetténél kezdem szereplését rajzolni, a hol a pápai 
hatalomra a legerősebb csapást méri, megvonva attól minden világi 
hatalmat.

Az első coalitio idejének vége felé, 1798. febr. havában tette 
ezt Napoleon. Kevéssel utóbb meg, midőn a pápa nem nyugodva bele 
jelen sorsába, a római népet a francziák ellen lázadásra szitotta, 
elfogta az ősz Piust s Francziaországba küldte, hol ez másfél év 
múlva meghalt. Utóda a pápaságban t. i. VII. Pius, kit osztrák vé
delem alatt választottak meg, Napóleont már mint consult, jobban 
mondva katonai diktátort találta Francziaország élén. Ugyancsak 
az osztrák védelemnek köszönhette Pius az egyházi állam birtokába 
való visszahelyeztetését is s ő most látszólag okulva a múlton, fél
behagyott minden ellenségeskedést, s a forradalom okozta sebeket 
kezdé gyógyítgatni. Viszont Napoleon is belátva, hogy a szabadságot 
csak renddel erősítheti meg, másrészt a második coalitio által okozott 
hátrányokat is figyelembe véve, jobbnak látta: bizonyos fokig en
gedni s a róm. kath. vallást a kedélyek megnyugtatása végett tel
jesen visszaállítani. Mert bebizonyult a fr. forradalomban, hogy nép, 
mely minden köteléket széttépett, nem állhat fenn Isten nélkül és a 
vérözönből, melyben vétkes és ártatlan egy formán elpusztult, mint 
hajnalpir emelkedett ki a régi egyház emlékezete.

A kölcsönös engedmények eredménye lön a közte és a pápai 
miniszter Consalvi között 1801. jul. 15-én létrejött Concordatum, 
melynek tartalma a következő:*) „A kath. vallás a fr. nép nagyobb 
részének vallása; az egyházi javak nem követeltetnek vissza, de az 
állam magára vállalja az egyháznak állandóan gazdag eltartását; az 
esküt letett, valamint a kivándorlott papok leteszik hivatalukat, de 
újból választhatók ; a püspökségeknek a politikai beosztásnak meg
felelő felállítása — tekintettel a régi viszonyokra — rendeltetik; az

*) Hase: Kirehengeschichte.
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első consul nevezi ki Fr. ország 10 érsekét és 50 püspökét, a pápa 
kanonikus módon megerősíti a kinevezést; a papokat a püspökök ne
vezik k i: az első consul ugyanazon előjogokat nyeri, mint a régi 
kormány: a pápa ura az egyházi államnak és feje az egyháznak.“

Tekintve a concordatum pontjait, mindkét félre nézve kedvezőeknek 
kell azokat Ítélnünk. Az ország nem lehetett el vallás nélkül. Napoleon 
tehát igy, a milyen feltételek mellett visszaállította azt, a legszeren
csésebben oldotta meg feladatát; mert tagadhatatlan, hogy nagy 
mértékben korlátozta a hierarchia hatalmát s a forradalom által kiví
vott jogok nagyobbrészt érvényben maradtak most is. Másrészt az 
egyház, a pápa is igen méltányos engedményekben részesült, tekintve 
különösen előbbi helyzetét. S úgy látszott, hogy a béke helyre is 
állott egyház és állam között, legalább ezt mutatja azon körülmény, 
hogy 1802. husvétkor a concordatum érvénybe lépését általános ünnep
pel ülték meg minden felé, majd 2 évvel később Napoleon az elnyert 
császári koronát is a pápával erősitteté meg fején, a mikor is a szent 
atya az ur felkentjévé avatta őt.

Hogy azonban a kibékülés csak látszata volt, mutatja az ese
mények tovább fejlődése. A pápa ugyanis, — talán utólagos elmélkedés 
folytán — nem látva megvalósulva egyeduralmát a fr. egyházban s 
különben sem lévén megelégedve a Napoleon által a Concordatumhoz 
önkényüleg csatolt úgynevezett „organikus“ törvényekkel melyekben 
a császár a pápai dekrétumok kihirdetését a kormány jóváhagyásától 
teszi függővé s a seminariumi tanárokat a gallikán egyház 4 alap
tételére esküdni kötelezi, — felhasználja a császár ellen irányuló európai 
mozgalmakat s nem zárja el kikötőit — Napoleon parancsa ellenére 
— az angol hadihajók elől, melyek Napoleon ellen harczolnak. A 
császár ezért 1808. febr. havában megszállja az egyházi államot s 
hosszas erőszakoskodás után, mint elődének N. Károlynak adományát 
az ajándékokkal való visszaélés miatt visszaveszi a pápától, de azért 
gazdag kárpótlást biztosit neki. Pius visszautasít minden ajánlatot, 
saját szavai szerint készebb még a száműzetésre is. Napoleon szaván 
fogja, Savonába viszi, de azért a császár minden kérése, fenyegetése 
daczára is a legállhatatosabb makacssággal utasítja vissza a kinevezett 
püspökök megerősítését.

Ezen állhatatosság hiúsítja meg a Maury bibornok tanácsára 
Napoleon által 1811. összehívott párisi zsinatot is, melynek czélja a 
birodalmi egyháznak a pápától való függetlenitése lett volna, a meny
nyiben a püspökök erős támaszt láttak a pápa magaviseletében.

Újra megkezdődik erre a harcz a hierarchia ellen: a kolostorok 
feloszlattatnak, az egyházi javadalmazások megszüntettetnek, a gallikán



egyház szabadalmai a legnagyobb szigorral érvényesíttetnek. S ki 
tudja, nem térnek-e vissza a forradalom egyház ellenes véres csele
kedetei, ha a császár tovább is megmarad hatalma tetőpontjain. De 
midőn a sors megirigyelve Napoleon végtelen diadalmainak hosszú 
sorát, Oroszországban az első nagyobb csapást méri reá, ő is hajlandó 
újból a kibékülésre s igy jön létre közte és a pápa között a m ásodik  
C oncordatum  1813. jan. 25 én Fontaineblauban, melyben a püspökök 
beiktatása a pápa hatalma alól kivonatik, a nélkül azonban, hogy a 
pápa világi uralmáról szó lett volna. Csak később vette észre Pilis, 
hogy e czikkek által utolsó fegyverét is elvesztette, a mikor aztán 
természetesen mindent visszavont. — Ámde Napoleon márcz. 25-én a 
concordatumot a birodalmi törvények közé iktatta s a pápa csak a 
nagy had vezér-császár bukása után nyerte ismét vissza szabadságát 
s helyeztetett vissza az egyházi állam birtokába.

Ezzel eljutottam feladatom megoldásához. Végig kisértem az 
egyház állapotát a politikai események figyelembe vételével — ter
mészetesen csak főbb vonásokban ecsetelhetvén ezeket a munka szűk 
korlátái között — az egész forradalmon által. Igyekeztem feltüntetni 
az e gyház  és ál lam k ö z ö t t i  ö s s z e ü t k ö z é s  okát,  az e g y 
háznak ebből  f o l yó  h a n y a t l á s á t ,  kés őbb t e l j e s  me g s e m
mi s í t ésé t ,  majd rajzol tam a me g s e mmi s í t é s b ő l  va l ó  l assú  
k i e m e l k e d é s é t  8 v é g ü l  a f e l é p ü l é s  k ü z d e l m e s  napjai t .  
Tovább mentem ugyan, mint a mennyire a czim feljogosított mert 
hiszen a forradalom lángja a XVIII. század végső napjaival egy 
időben alszik ki, de nem fog indokolatlannak feltűnni e tettem, ha 
tekintbe vesszük, hogy mindazon események, melyeket függelékként 
még röviden felsoroltam, a forradalommal a legszorosabb összefüggésben 
állanak, annak következményeit képezik.

S ha czélom elértem, tapasztalhattuk a tárgyalás folyamán, hogy 
az egész fr. forradalomban valóban éles ellentétben áll egymással az 
állami és egyházi hatalom, s hogy a küzdelem mindig az egyház 
rovására dől el. Sőt nemcsak az egyház, hanem egyszersmind a 
keresztyénség rovására is. Avagy nem erről tanuskodnak-e a nemzeti 
gyűlés hozta törvények, a papok üldöztetése az egész forradalom 
alatt ? nem ezt bizonyítja a keresztyénség romlása, a megsemmisítés 
felé való sordortatása a convent idejében, mely állapotából csak 
nagy nehezen s óriási áldozatok árán szabadulhatott ki ?

Bizonyára senki sem tagadhatja ! De nem tagadható az sem, — 
az én meggyőződésem legalább az, — hogy ezen ellentétet, mely 
egyház és állam között e szomorú ellentétet létrehozó — nem mondva 
ezzel azt, mintha a forradalmat is e viszály okozta volna, habár mint
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Hase mondja: „lehetségessé Ion általa téve“ — egyedül a pápának 
világi hatalomra való törekvése okozta. Számtalanszor megemlékezik 
erró'l a fr. történetiró, de különösen a forradalom idéjében nyilvánult 
szemmel láthatólag VI. Piusnak 1791. april 13-iki bullájában, a mikor 
t. i. az állammal szemben hivatalvesztés terhe alatt megtiltja a 
papoknak az addig hozott törvényekre való eskütételt.

Ezen bullából vezetem én le az egyháznak, a keresztyénségnek 
romlását az egész forradalom alatt, habár — mint azt munkám 
folyamán is hangsúlyoztam — nem tagadható, miszerint a kor illetőleg 
philosophia positiv iránya is jelentékeny részt vett benne. Bármiként 
legyen egyébiránt a dolog, a fr. forradalom megmutatta a világ római 
katholikus és egyéb felekezetű lakosainak egyaránt, h o g y  S z t. 
P é t e r  s z é k e  e g y  r a j t a  ü l ő  p á p á t  s e m jo g o s ít fe l a rra , 
hog y  v i l á g i  u r a l o m r a  t ö r e k e d j é k !

Udvardy Sándor 
ev. theol.

m u m i i n i n n i m m i i i i i m m i m i i i i i i  m i n  m i i  n  n i m m  m i i n m  i i i i i h h l

PHILOSOPHIA.
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Leibnitz pasigraphiája.
Leibnitz sokoldalú buzgó tevékenységét legrövidebben avval 

lehet jellemezni, hogy ő egységet s harmóniát akart létrehozni az 
emberi élet s szellem változó s változatos nyilvánulásaiban. Az ellen
téteknek kiegyezése s egy magasabb egység alá való foglalása képezi 
optimistikus s harmonistikus világnézetű egyéniségének főjellemvoná
sát, ez képezi életének főtörekvését. Ezt befolyásolta s elősegítette 
az ő kora is, mely a 30 éves háborúnak lezajlása után épen ennek 
benyomása alatt úgy vallási mint az evvel az akkori időben nagyon 
szoros összefüggésben levő politikai tekintetben is kedvező volt az 
uniói, békítő kísérletekre a két nagy keresztyén vallásfelekezet között. 
Uniói, universalistikus közvetítő törekvést mutatott Leibnitz műkö- 
ködése a philosophia, vallás és politika terén. Ez tűnik fel a tudo
mányok organizálására s azoknak encyklopaedíai rendezésére irányuló 
törekvésében s munkálkodásában, továbbá könyvtárak s tudományos 
akadémiák felállításában, melyeket a tudományok egyesítésének esz-



közeiül fogott fel a erre a ezélra fel is hasznait. Ez kifolyása az fi 
polyhistorikna képzettségének a gondolkodásmódjának. a mennyiben fi 
a tudományok majd minden ágában jártas a tevékeny lévén, egy
magában is egy tudományos akadémiát képviselt, a mint azt Nagy 
Frigyes mondta róla. Egyénisége s tettei itt is, mint mindenütt har
monikus egységben olvadnak össze.

Harmonizáló, universalistikus törekvéseiben azonban még tovább 
ment, egy egységes universalistikus jellegű írást, pasigraphiát akart 
megteremteni, melyet akármilyen nyelven beszélő ember — meg
felelő képzettség mellett — megérthetne s felfoghatna s mely a tu
dományos igazságok közlését könnyebbé, biztosabbá a általánosabbá 
tenné, mintha ezeknek közlése egy bizonyos népies vagy irodalmi 
nyelvalakhoz volna kötve. A latin nyelv, mely az fi idejében még meg- 
lehetős egyeduradalmat gyakorolt a tudományos előadásnál az euró
pai czivilizáció körén belül, czéljának nein felelt meg, mert sok iró 
több népfaj más élő vagy holt nyelven foglalta írásba szellemi ter
mékeit ő előtte s az ő korában is. A nyelv s főleg a tudományos, 
irodalmi nyelv egy nyelven beszélő népnél vagy nemzetnél meglehe
tősen egyöntetű ugyan s csak az iró egyéni átalakítása vagy a kor
szellem befolyása s átidomitása folytán szenved némi eltérést a külső 
formákban s kifejezésekben, de'ugyanaz a nyelv idióma mindig azonos 
marad, úgy hogy az egy nyelven beszélő népfaj tagjai egymásnak 
írásműveit — természetesen az átalakító körülmények befolyásának 
tekintetbe vételével — megérthetik. Körülbelül ugyanazt mondhatjuk 
a gondolatok Írásbeli kifejezésére, az Írásra is. Ugyanaz az irásnem 
ha a külsőségekben itt-ott változtatásnak is van alávetve, lényegileg 
alapformáiban mindig ugyanaz marad s attól a ki az illető irásnem 
jegyeit ismeri, kétségkívül mindenkor felfogható ; hogy vájjon az il
lető olvasó azt, a mit ez az irás tartalmaz, meg is érti, az a meg
felelő nyelv ismeretétől függ. De a ki bizonyos nyelvet nem ért, az 
az azon a nyelven alkotott tudományos müveket sem érti meg, ha 
azok előtte ismeretes irásnemmel is vannak Írva — és viszont az isme
retlen irásnemmel jegyzet Írásműveket nem olvashatja el s nem ért
heti meg az ember, legyenek azok bár előtte ismeretes nyelven is 
írva. A ki pl. a héber betűket nem ismeri, az egy héber betűkkel 
leirt költeményt sem fog megérteni, ha a költemény magyar nyelvű 
is. És megfordítva a ki nem tud héberül, az pl. az eredeti héber 
nyelvű zsoltárt bizonyára nem fogja megérthetni, ha az magyar betűk
kel is van feljegyezve. Az előbbi akadályt az irásnemek megszünte
tésével lehetne elhárítani, de ilyen egységes irásnem mellett is ott 
volna a másik akadály, a nyelvkülömbség.



194

Az írásművek megérthetésének ezen akadálya onnan van, mert 
a mi nyelvünk nem fejezi ki direkte magokat a dolgokat és gondo
latokat, hanem csak az azoknak kifejezésére szolgáló szavakat, melyek 
különféle nyelveknél különbözők. Mi tehát nem direkte a fogalmakat 
és gondolatokat foglaljuk Írásba, hanem írásunk a nyelv, a szó által 
van közvetítve. Pl. a legfőbb lény fogalmát a magyar nyelv „Isten“, 
a német „Gott,“ a latin „deus“ szóval fejezi ki s igy jegyzi fel az 
Írásban. Természetes, hogy pl. a németül egyáltalán nem tudó ember 
ha a német Írást tudja is olvasni, vagy ha ezen szó pl. az előtte 
ismeretes irásnemmel is le van írva, nem fogja a „Gott“ szóban az 
Isten fogalmát megérthetni, bár az Isten fogalmát ismeri; ez azért 
van így, mert ott nem maga a fogalom, gondolat, hanem annak a 
nyelv általi kifejezése van Írásba foglalva. A mi Írásunk tehát töké
letlen s hiányos annyiban, mert nem direkt kifejezése a gondolatok
nak, hanem annak indirekt kifejezése a szavak, a nyelv által. S épp 
azért írásunk bizonytalan, közvetített s egy bizonyos nyelvfajhoz 
van kötve. Olyan Írást kellene hát feltalálni, amely a nyelv általi 
közvetítést kikerüli s így a gondolatnak és tudománynak oly közlését 
tenné lehetővé, mely a nyelv általi megértetésnek nehézségeit elhárítja 
s minden gondolkodó által nyelvismeret híján is közvetlenül s biz
tosan felfogható volna.

Leibnitz tehát nem valami oly csodálatos nyelvnek feltalálásával 
vélte a tudományok universalis közvetítésének lehetőségét létrehozni, 
mely nem a mi felfogásunkat s egyes nyelvformák általi kifejezé
sünket a dolgokról, hanem magát a dolog lényegét, természetét tün
teti fel (signatura rerum), amilyenről Pythagoras s a Cabbalisták 
álmodoztak s mely egyesek szerint a legelső, ősrégi nyelv lenne 
(lingua adamica). Az áll ugyanis, hogy a mi nyelvünk nem a dolog 
lényegét fejezi ki, hanem annak általunk való, gyakran képies s á t
változtatott felfogását. Például szolgáljon erre: a nap felkel s le
nyugszik, egyöntetű eljárás, sziklaerős jellem stb., mely szavak 
eredetileg s tulajdonképpen mást jelentenek, mint amely fogalmat itt 
velők ki akarunk fejezni. A mi nyelveink szavai nagyobbára a gon
dolatoknak s a dolgok lényegének ily átvitt értelmű s felfogásunk 
által átváltoztatott kifejezései (mi alól a hangutánzásokból eredő 
gyökök sem képeznek egészen kivételt). — De nem ilyen gondolat
nyelvnek s nem is valami egyetemes, volapük-féle nyelvnek feltalá
lásáról van itt szó, amilyen universalis nyelv megcsinálható ugyan, 
de mechanikus és fejlődésképtelen jellege miatt az általános emberi 
szellemi öntudat által bajosan volna elsajátítható. S azonkívül más, 
— ide nem tartozó — körülmények miatt nem sokat lendíthetett



1 %

volna a tudományok egyetemes közvetítésére nézve. Leibnitznak 
törekvése itt nem egy egyetemes, vagy gondolatnyelvnek, hanem 
egy egyetemes jellegű gondolatirásnak (eltalálására irányul, mely, 
amint már mondtuk, nem a szót, a gondolat jeleit feljegyezni volna 
hivatva, hanem a melyből a gondolatok magok teljes közvetlenséggel 
s biztossággal kiolvashatók. Ilyen egyetemes világirás, vagy pasi- 
graphia, ahogy Leibnitz elnevezte, kétségkívül ledöntené a nyelv
különbségek akadályait a tudományos eszmecserénél s létrehozná a 
tudományok universalis közösségét.

Leibnitz arra nézve, miként lehetne már most ezt a pasigraphiát 
tényleg megvalósítani s összeállítani, a mathematikára utal, melynek 
arithmetikai és algebrai jelei az egyszerű, mondhatjuk elemi fogal
maknak a nyelv, a szó által nem közvetített, hanem egészen köz
vetlen kifejezései. Így pl. az egyenlőség jele (==») bármily nyelven 
beszélő emberben, s bármily nyelven irt számtanban az egyenlőség 
fogalmát ébreszti fel közvetlenül, anélkül, hogy az illető talán a 
nyelvismeretet igénybe venné. Az összes emberi tudomány szintén 
úgy a nép nyelvétől függetlenül tiszta s egyszerű fogalom- és gon
dolatjelekben volna kifejezhető egy ilyen pasigraphia által. Ezáltal 
oldatik meg éppen a phasigraphia problémája, ha a tudományok 
fogalomkifejezései a mathematika módjára a legegyszerűbb, elemi 
fogalmakká alakíttatnának át, melyek általános érvényű jelleggel 
bírnának. Ezeknek megfelelő Írásjegyei azután összetétetnének s 
kombináltatnának s ez alapon közvetlenül fejezhetnék ki a fogal
makat, Ítéleteket, következtetéseket, mondatokat, szóval a gondo
latokat. Ezen Írásjegyek igy egész pontossággal, határozottsággal s 
s akárki által felfogható módon adnák elő a tudományos gondol
kodásnak menetét.

Azonban a dolog természetéből magyarázható meg, hogy Leib
nitz ezt a problémát, mely egész életén végig foglalkoztatta őt, nem 
oldhatta meg. A tudományok s a tudományos gondolkodás nem 
vihető vissza a legutolsó, legegyszerűbb fogalmakra úgy, hogy aztán 
a tudományos kifejezések s előadások talán nem volnának egyebek 
fogalmak kombinácziójánál. Hogy a pasigraphia megvalósítható legyen 
valamennyi tudománynak olyan abstrakt s szemléltető fogal
makkal kellene rendelkezni s magát kifejezni, mint a mathematikának, 
mert csak így lehetne őket egyetemes érvényű határozott fogalom
jelekkel lejegyezni az Írásba.

A phasigraphia kérdésének megoldása tehát lehetetlen, mert 
azon feltételek hiányoznak, melyek mellett megvalósítható lenne. Ez 
a megoldás Leibnitz óriási tevékenységének s géniuszának sem sike-
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rülhetett. A czél mindenesetre szép s nemes volt, hiszen a tudományok 
universalis egyesítését, az egyetemes művelődésnek legrövidebb utón 
való elterjedését tartotta Leibnitz ennél a problémánál szeme előtt. 
Legjellemzőbb jellemvonása ez Leibnitz mindenben universalístikus 
egyesitést s harmonikus közvetitést létrehozni törekvő tevékenységé
nek s egyéniségének. (L. Fischer Kuno Bölcs. tört. I. k.)

B. P.

Hitem — mindenem.
Képzeletem tarka pille, csapodár;
Egy virágból, ha megunta, másra száll, 
Ibolyáról — rózsatöre,
Hímes rétről — zöld erdőre.

Az értelmem kőszáli sas, fennen száll,
Zöld virányon, föld göröngyön az nem jár; 
Fel az égnek tör keményen,
S mig nem éri, meg sem pihen.

Akaratom óriás tölgy, nem hajol,
Féreg rágja, jég hasítja; de dacol;
Zúgó szélvész, bősz fergeteg 
Ostromolja: s ő nem enged!

Gránit szikla, égverő hegy a hitem,
Század, ezred vele szemben semmi sem!
Áll szilárdon rendületlen,
Mert alapja rendithetlen.

Játszi pille a virággal nyugszik e l ;
Szem világát sas a napról veszti el;
A nagy tölgy is múlandó:
Csak hitem az állandó!

Dedinszky János.

C S A R N O K .
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Két szobor.
(Hörk J. theol. dékán és önk. s öns. egyesületi elnök által kitűzött pilyadijat

nyert mfl).

Lerántottátok végre hát a leplet, 
Lerántottátok a dicső szoborrul?
Diadalt zengtek és szemeitekbe 
A gyász helyett öröm könnyűje csordul.

Diadalt zengtek; győzelem tüzétül 
Szikrázik vaksággal vert szemetek; — 
ó  mért nem lettem én is vak, hogy együtt 
Zengném a szent hozsannát véletek?

Szép e szobor. Eszmék győzelme szülte, 
Felette a szabadság napja ég;
De ez sem oly ragyogó, hogy miatta 
Egy m á s o d i k  szobor ne látszanék.

Meglátszik az, legalább én meglátom 
S midőn büszkének lennem kellene,
Lelkem tekintete Budára téved!. . .
S lesújt a fájó szégyen érzete.

Megfér-e vájjon két kard egy hüvelyben ? 
Nappallal együtt korom éjszaka?
És a tavak hótisztaságú hattya 
Megtürt-e tollán szennyet valaha?

Hullatjátok a koszorúk özönjét,
Éneklitek a dícshymnusokat; —
Nem féltek é, hogy majd a szent halottak 
Megszólamlanak ott a föld alatt?



Nem féltek-é, hogy a kiknek szivében 
A szabadság volt végső gondolat,
Kitörnek sírjaikból arczotokra 
Lobbantani vak szolgaságtokat?

Mert szolgasággal határos a vakság 
A melylyel Isten vert meg bennetek,
Hogy vértanúk felett emeltek szobrot,
S az árulás emlékit tűritek.

Tegyétek vissza a dicső szoborra,
Tegyétek vissza újra a lepelt!
És várjatok, míg a kor nálatoknál 
Egy jobb, dicsőbb ivadékot nevel.

. . . .  A vagy nem ú g y ! Ne álljatok ti félre, 
Ne várjátok be az idők müvét; —
Hanem törjétek millió darabra 
Dicsőségünk ama szégyenkövét!

Leránthatjátok akkor majd a leplet —
Akkor rántsátok le a szent szoborrul,
S szemeitekbe tiszta diadalnak 
És szenynytelen örömnek könnye csordul.

L i p p a y  B é l a .



— Folyó hó 15-én ta r to t t a  rendkívüli közgyűlését a dunáninneni 
ág. hitv. ev. egyházkerület. A gyűléseik  előbb az Ur házában gyűl
tek össze, hol nt. Trsztyénszky Ferenez esperes úr mondott hatásos 
imát, melynek előtte és utána a theol. akad. énekkar Frühwirth 
Sámuel énektanitó úrnak szakavatott vezetése alatt a 100. és 103. 
zsoltárt énekelte. — Istentisztelet után a lyceumi könyvtárteremben 
megkezdődött a gyűlés, mely a hevesebb szóvitákban végbement dél
előtti órák után nyugodtabb menetet vön délután, mig a főtiszt, 
püspök úr imájával a nevezetes gyűlés véget ért. — Ami a gyűlés 
meritumát illeti, főbb pontjaként ki kell emelnünk, hogy a többség
ben levő öt senioratusnak (Árva, Liptó, Nyitra. Trencsén, Túrócz) 
a zsinattal szemben tagadólagos állású határozata ellenében a többi 
három (Moson, Pozsonyváros, Pozsonymegye) óvást emelt, kijelent
vén, hogy képviseltetni fogja magát a zsinaton. — E kettős, ellen
kező irányú határozat kimondását követte a gyűlés fénypontja, 
főtiszt, és méltóságos Baltik Frigyes püspök úr nyilatkozata, mely 
is következőkép hangzik: „ P a r l a m e n t á r i s  h e l y z e t e m n é l  
f o g v a  i t t ,  e g y h á z i  t ö r v é n y e i n k b e n  g y ö k e r e z ő  p ü s 
pöki  á l l á s o m n á l  f o g v a  ú g y  a j e l e n  e l n ö k s é g ,  v a l a m i n t  
t á v o l l e v ő  e l n ö k t á r s a m  ne v é be n ,  bár  i l y  m e g b í z a t á s 
s a l  nem bí rok,  de á l l á s p o n t j á t  i s me r v e ,  n y i l a t k o z o m .  
— T e k i n t v e  h a z a i  e vang .  e g y h á z u n k n a k  kö z e l  s z á z  
év ót a  t á p l á l t  ó h a j á t  a r e n d e z é s  i r á n t  és  a f e n n á l l ó  
s z ü k s é g e t ;  t e k i n t v e ,  h o g y  e z e n  é v b e n  ü n n e p e l j ü k  az  
1790/1 év i 26. t.-cz. s z á z a d i k  é v f o r d u l ó j á t ;  t e k i n t v e ,  
h o g y  p ü s p ö k i  h i v a t a l o mb a  i k t a t á s o m  a l k a l m á v a l  mon
d o t t  p r o g r a mr a b e  s v é d e mb e n  azon,  k ö z h e l y e s l é s s e l  
f o g a d o t t  í g é r e t e t  t e t t e m,  h o g y  h a z a i  e v a ng .  e g y 
h á z u n k  e g y s é g é t ,  i l l e t v e  a t öbbi  t e s t v é r k e rü 1 e 11 e 1 a 
k ö t e l é k e t  f e n t a r t a n i  k ö t e l e s s é g e m n e k  i s me r e nd e m,  
de az e l n ö k s é g  j o g a i n a k  t e l j e s  é p s é g b e n  t a r t á s a  ér
d e k é b e n  i s  k i j e l e n t e m,  h o g y  mi, az elnökség, a  zsinatban  
való részvételünk jo g á t fen ta rtjuk , o tt  közösen gyakorolni fogjuk s ebből
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folyó kötelességeinket ism erve, közegyházunk jav á ra  o tt dolgozni is 
kívánunk.“ E szavak visszhangja harsány „éljen“-ben zúgott fel. — 
Felemlítjük még a gyűlés abbeli határozatát, hogy Tranovszky György, 
liptó szentmiklósi volt pap s jeles egyházi énekszerző 300-os emlék
ünnepét megüli és e tekintetben a többi egyházkerületekhez is fel
hívást fog intézni a csatlakozást illetőleg.

— Szivünk általános és régi óhaja a „Theol. Akad. Olvasókör
nek f. hó 23-iki gyűlésén a hivatalos formát ölté magára azon hatá
rozatban, hogy a soproni és eperjesi testvérintézetek hallgatósága az 
őket várva-váró pozsonyi testvérek meglátogatása czéljából öröm
teljesen meghivassék. — Szíves megjelenésüknek szívből fakadó öröm
mel nézünk eléje!

— Megjelent a soproni „Györy Vilmos Kör“ által kiadott „Törekvés“ 
márcziusi száma. Tartalma a következő: „Márczius 15-ére.“ (Költe
mény). Aschendorf József. — „Gabriella.“ Elbeszélés a szabadságról. 
Ir ta : Jánosy Lajos. — „Könnyű szárnyú galamb . . .“ (Költemény). 
Polczner Árpád. — „A materialismns százada.“ Ir ta : Nagy Lajos. — 
„Szabadság és Haza.“ A „haliéi magyar egylet“-nek a „jénai magyar 
kör“-rel együtt 1891. márczius 15-én Halléban tartandó emlékünnepére 
irta : Holczhammer János. — „Az erély megmaradásáról.“ Irta : 
Hollósy Kálmán.“ — „Vegyes.“

— Megjelent a  „S árospataki ifjúsági Közlöny“ áprilisi száma. 
Tartalma: „Emődy Dániel 1819—1891.“ Rácz Kálmán. — »Egy eszme, 
melyhez szeretném, ha többen is hozzá szólanának.“ Ladányi Endre.
— »Egy pár dogma a XIX. század itélőszéke előtt.“ Rácz Kálmán.
— „Az én királynőm.“ Juhász László. — „Nyolcz év múlva.“ (Nove
lette). Viski E. — „Rólad gondolkozom . . .“ ,,Hervadt virág.“ Idem.
— „Utazás a bálba.“ Veres Ferencz. — „Naplótöredék.“ Robinson.
— „Egyről-másról.“ Dr. Diridongeaux. — „Egyleti élet.“ — „Apró 
hirek.“ — „Szerkesztői üzenetek.“

Wigand J)'. K. nyomdája, Pozsonyban.
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A n g y a l  é s  ö rd ög .
Irta: C s ó k  G y ö r g y .  — (Folytatás.)

Mózes mielőtt felkültötte volna a héber népben a magasabb 
hivatásérzetet s az ősapák Istene iránti tiszteletet, szigorúan betil
totta a csillag és bálványimádást 8 e tilalom áthágóit megkövez- 
tetéssel fenyegette. — A néphez intézett beszédeiben a bálványokat 
kigúnyolta, erőtlenségüket s haszontalanságukat meggyőző szónoki 
erővel kimutatta, ezekkel szemben pedig az e g y  Istent hirdette, ki 
eltörli a föld színéről azokat, kik bálványoknak hódolnak s meg
bünteti az apáknak vétkét a bakban harmad-negyedizig. — Mózes 
tiltó, fenyegető, kérő s buzdító beszédei s az idegen földön észlelt 
szokatlan természeti tünemények annyira hatottak az egyszerű nép 
lelkére, hogy elhagyva bálványait, megrémülve kérte Mózest, beszélne 
amaz erős és hatalmas Úrral s engesztelje ki, ők készek engedni, 
csak úgymond — „meg ne haljanak.“ (Exod. 20. 18—19). Ezen 
félelemből eredő hithagyás azonban kierőszakolt volt. A vének és 
értelmesebbek készek voltak az uj tanok elhivésére s hajlandóknak 
nyilatkoztak Jehova parancsainak követésére, de a nagy tömeg a 
Mózes által hirdetett eszmék befogadására nem volt megérve, a mint 
az a 10 parancs kiadásakor is bebizonyult.

T H E O L O G I A .
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A dekalog programmja ez: „En vagyok Jahve, a te Istened;“ 
az első parancs pedig : „Ne legyen neked más Istened m e lle t te m .“*) 
— Midőn Mózes Jáhvet, Izrael egyetlen, örökös urának kikiáltotta, 
ugyanakkor a nemzet sorsát Isten kezébe feltétlenül letette s azért 
a fenti két mondat hivatva volt a héber nemzet theokratiai alkot
mányát megállapítani.

Mózes halála s Kanaán elfoglalása után Izráel ismét bálvá
nyoknak hódolt. A kanániaktól átvették a cultus-helyeket, u. n. 
m a g a s s á g o k a t  (Bámót), ők maguk pedig két nevezetesebb ál- 
dozó-helyet alapítottak: Gilgált és Silót. — Beköltözésük után azon
ban folyton ki voltak téve az idegen népek zaklatásainak s ked
vezőtlen kimenetelű harczaik kivetkőztették nemcsak egységes törzsi 
szervezetéből, hanem vallásából is. A moabitákkal való érintkezés 
folytán a meghódolt zsidó törzsek, azok főistenét, Peort imádták, 
melynek bálványát a többi bálványokkal együtt Jósia király törte össze.

Az Ammoniták B á 1-ja a legtöbb héber törzsnél imádat tárgya 
lön azon feltűnő rokonságnál fogva, melyben Jahve fogalma a Baál 
eszméjével állott. — Baál megfelel a héber Adonaj (úr) szónak; 
Moloch pedig a Melech (király) szóval azonos. Összetett értelemben 
véve Baál-Zebul =  ég ura ;**) Baál-Zebub =  csapások ura. — Baál- 
Molochnak gyermekeket áldoztak Argobban és Basanban s e rettentő 
Isten tisztelete még a királyok korszakában sem szűnt meg, sőt I. 
Kir. 11. 5—7. szerint Salamon király az olajfák hegyén templomot 
építtetett számára s berket a Hinnom völgyében.

A bírák korában annyira általános volt Baál tisztelete, hogy 
Gideont, mivel lerombolni merészkedett egy ilyen oltárt, a nép meg 
akarta ölni, atyja pedig elnevezte őt Jerub-Baálnak, azaz Baál-tör- 
delőnek. (Bír. 6. 30.)

Némely törzsnél Izrael szüzei dallal tisztelték meg Baálim-ot 
és Astoret-et, a Sidoniak isteneit, melyek bálvány képében a napot 
és holdat, a him- és nőnemet symbolisálták, — tiszteletükre áldozó
helyet is alapítottak Astarót-Karnaim névén ( =  két szarvú Astarót.

Gáthban és Askalonban a filiszteusok (helyesen Pelistiek) Dagon 
nevű szörnyet tiszteltek, melynek emberi ábrázata s hal teste volt.

A felhozott példákból láthatjuk, hogy Palestinában nemcsak 
hogy el nem feledték a héberek azon fogalmakat, melyeket még 
egyptomi tartózkodásuk ideje alatt az activ és passiv erőkről szerez
tek, hanem itt általuk a legkülönfélébb alakban újból elsajátíttatott.

*) Az eredetiben a c h  e r i m  van, ez pedig egyes számban ( k ö v e t k e  z ő t  
m á s t  jelent, A p á n i  =  e l ő t t e m  későbbi toldás.

**) A magyaroknál I s t e n =  menny őse, ugyanezt jelenti a mongolban Tengri.
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— Hitökben élt még a Kneph-nek és Spliinxnek — mint jónak és 
Séth-Tiphonnak mint rossznak — eszméje, természetesnek talál
hatjuk ennélfogva, ha a fejlődés folyamán Bál-Moloch és Bál-Zebub 
náluk Jahve mellett két önálló, de alárendelt szerepű istenséggé tör- 
pült, melyek közül az első a védelem, hűség, jóság, a másik ellenben 
az ellentállás, csalárdság, gonoszság szelleme lett. Ezen eszméknek 
megfelelő kifejezést találunk már a Bírák könyvében. Sámuelnél 
(I. 29. 9; II. 24. 16—17.) rMa l e a c h  J a h v eu az úr jó angyalának 
van feltüntetve; „ r u a c h  J a h v e  r á á u (I. 16. 16. 23.; 18. 10; 
19. 9.) =  Jahve g o n o s z  szellemének. — Saul király idejében 
tényleg különbséget tettek Jahve, mint főisten éa a belőle kiinduló 
jó és rósz szellem között anélkül, hogy ekkor még működésük, lak
helyük kijelöltetett s Jahvehozi viszonyuk közelebbről meghatároz- 
tatott volna. — Némi homályos fogalommal bírtak a héberek a tul- 
világi életről Saul korában is, mert I. Sámuel 28 f.-ben az mondatik 
Saul királyról, hogy miután neki az Ur nem jelentette ki magát sem 
álomlátás által, sem az Úrim által, sem a próféták által, ekkor ő 
egy jövendőmondó asszonyhoz fordult. E lélekidéző javasasszony 
Sámuel prófétát — ki azelőtt régebben elhalálozott — a f ö l d b ő l  
előhívta, mire Sámuel oly alakban jelent meg, hogy őt Saul király 
is rögtön felismerte s előtte arczra borult. A halál utáni életbe vetett 
hit azonban nem lehetett akkor még általános, sem korszerű, mert 
akkor nem eskette volna meg a lélekidéző nő Sault arra, hogy nem 
fogja őt megöletni tudományáért, mit neki titokban kellett gyako
rolnia.

A nemzeti fejlődéssel párhuzamban a vallásos eszmék is tisz
tulni kezdtek. A régi hagyományhoz visszatérő kegyes zsidók észre
vették azon ellentétet, mely a tényleges vallás és a Mózes által hir
detett eszmék között előállott. — Növelte eme tapasztalatukat azon 
körülmény, hogy Izrael törzsei különböző pogány Isteneknek hódol
ván, cultusukban a legnagyobb zavar volt észlelhető. — Leginkább 
ez indította meg azon mozgalmat, mely egységes s szellemibb isten- 
tisztelet létrehozására törekedett.

Már Saul idejében keletkeztek kisebb próféta-iskolák, jelentő
ségük ekkor még korántsem bír oly fontossággal, mint a Jehu királyok 
alatt föllépő Illés és Elizeus prófétáké. — Törekvéseiket nagy mér
tékben segítették Dávid király szerencsés hadjáratai, kivált midőn 
bevette Jeruzsálemet s azt a cultus központjává akarta tenni. — Jól 
tudta azt Dávid király, hogy a cultus concentralisálása által nemzeti 
egységet is hozand létre; — terve azonban szigorú rendeletéi daczára

17*
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sem sikerült, mert a törzsek legnagyobb része nem tudott lemondani 
bálványairól.

Salamon uralkodásához van kötve a héber királyság fénypontja. 
Az ő vezetése mellett léptek Izrael törzsei kereskedelmi szövetségre 
a phöniciekkel, egyptomiakkal és keleten az ind és perzsa néppel, 
mely széleskörű kereskedelemnek eredménye igen nagy vagyoni 
gyarapodás mellett, vallás tekintetében is nagy előnye volt, mert 
sok uj elem került be a zsidóságba, mely a vallás fejlődésére jótékonyan 
hatott. A dusgazdagság következtében ugyan az áldozatok kissé 
elfajultak, mert hiszen czéljuk a nép szemében nem annyira az Isten 
kiengesztelése, mint inkább a vendégeskedés volt, mint ezt Salamon 
hálaáldozata bizonyítja, mikor I. Kir. 8 f. szerint 22.000 ökör és 
120.000 juh áldozaton 7 napig vigadott a nép; annyi haszna e kívül 
mégis volt, hogy ápolta azon belső reactiót, mely a bálványok tisz
telete s félelme ellen forrongott.

Az ind népekkel való érintkezésük alkalmával, a jóról és rosz- 
ról — mint szellemekről — meglevő fogalmaiknak nevet is adtak, 
így nevezték el angyalukat C h e r u b  nak, kölcsönözvén azt az ind 
G a r u d á ból. Legelőször említi a jó angyalt Cherub néven a Kir. I. 
kve 6. f. mely helyen Salamon király templomának berendezéséről 
van szó s ennek szentélyében helyeztetnek el a Cherubok is. Ugyan
csak a Kir. kve nevezi az ördögöt „ r u a c h  s e k e r “-nek =  hazugság 
szellemének (I. Kir. 22. 19—20.)

Legnagyobb hatással volt azonban a zsidók vallására a perzsák 
daemonologiája.

Innen ültettetett át a Genesisben elbeszélt teremtés története, 
a paradicsomkert leírása, az életfája, a vízözön ; innen nyert tápot s 
új életet a zsidóknál csirájában levő túlvilági élet, mennyország és 
Seol fogalma. Rendszerezve vannak e fogalmak Zoroaster tanaiban s 
igy a zsidók a perzsákéhoz hasonló véralkatukon kívül még azért is 
könnyen elsajátíthatták, mert élő és működő Istenben hittek ők is s 
a szellemek tulajdonképen ekkor kezdtek befolyást gyakorolni a tá r
sadalomra úgy, mint az egyesre.

Ne higyjük azonban, hogy a zsidók a perzsák hitelveit változ
tatás nélkül átvették, hiszen ez ellenkeznék a népek egyetemes karak- 
terjével, mely abban áll, hogy a nép minden átvett eszmét saját 
lelkülete, nemzeti sajátossága szerint idomít; Zoroaster tanai is csak 
oly mértékben szivárogtak át a zsidó theologiába, a milyenben Isten 
eszméjükbe s világnézetükbe beleillett. Nem azonosítható tehát a 
Sátán a perzsák Ahrimánjával, mert ez utóbbi a gonosznak t e r e m 
t ő j e  volt, zsidó felfogás szerint pedig egyedül Jahve a teremtő s az



ördög maga ik csupán t e r e m t m é n y ,  kinek teremtő hatalmat nem 
tulajdoníthattak, — ellenkezett volna ez Jahve eszméjével, mert kor
látozta volna mindenhatóságát. Sátán néven említi a gonoszság szel
lemét I. Krón. 21. 1. v. Zách. 3. 2. stb.

Salamon halála után a nemzeti egység felbomlott. Jeroboám 
Dánban és Bethelben aranyborjút állíttatott s ő maga buzdította a 
népet a bálványképek imádására mondván: „Eleget jártatok már 
Jeruzsálembe, imhol a te Isteneid ó Izrael! kik kihoztak téged Egyp- 
tom földéről“ (I. Kir. 12. 28—29).

A zsidó törzsek közül egyedül Juda maradt hu Jahvehoz, a 
többiek bálványimádókká lettek. Itt lépnek fel a héberek legnagyobb 
reformátorai: Illés és Elizeus próféták, kik erkölcsi és értelmi fensŐhb- 
ségiik tudatában, szellemük benső ösztönzésében Isten sugallatát vél
ték hallani s igy azon szent meggyőződésben léptek fel nemes 
törekvéseikkel, hogy ők Istennek választott emberei, kikkel ő sokszor 
rendkívüli módon közli akaratát. Ezen állítással nem tagadtam meg 
a prófétismus magasztos voltát, sőt állítom, hogy a mennyiben a 
próféták vallásos eszméikből merített szellemi erejükkel az államélet 
minden erét áthatották, annyiban az erkölcsösség, a vallás javára, 
Isten dicsőségére szolgáltak s ennyiben az emberiség szellemi meg
váltásra czélzó isteni gondviselésnek eszközei voltak.

A Kir. kve I. 18. f.-ben a Kármel hegyi két oltár története 
van elbeszélve, hol Illés igy veti fel a kérdést a népnek: „Meddig 
ingadoztok kétfelé? Ha Jahve az Isten, kövessétek őt; ha pedig 
Baál, kövessétek azt.“ Ismeretes azon versenynek eredménye, mely 
a próféta és Bál 400 papja között lefolyt. A nép megrohanta papjait 
s egytől-egyik lemészárolta. Baáltól való elfordulásuk azonban koránt
sem volt oly tartós, mint a milyennek Illés első hatásából következ- 
tetnők, hiszen a Jehu királyi ház szintén lemészároltatta Jezabel 
királynét a Baál papjaival s hiveivel együtt, a család maga később 
ismét megbánta s visszatért bálványaihoz. Izraelt a történelmi fejlő
dés folyamán a belviszályok vihara könnyű hajóként ide s tova 
hányta, vetette adddig, mig az isteni kijelentés világa mellett prófé
táinak kormánya által partot ért. Királygyilkosság, pártoskodás, 
szent helyek megfertőztetése, az assyrokkal viselt szerencsétlen ki
menetelű harczok Izraelt kiforgatták biztos állásából s megérlelték 
az idők méhében lassanként és észrevétlenül fejlődő, születendő esz
mékre.

Fogalmunk lehet azon zűrzavarról — ha olvassuk Ezékhiel 
próféta könyvét, — mely a hébereknél vallás dolgában létezett. 0  
ugyanis könyvének 8. fejezetében igy Írja le vízióit, melyeknek azonban
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reális alapja is volt. Legelébb a jeruzsálemi templom falain belől egy 
Bál képet lá t; tovább menve látja, mint hajlongnak a zsidók egyp- 
tomi szokás szerint krokodilok, kígyók, macskák és majmok előtt; 
majd tovább menve hallja, mint siratják a Libanon hegyén Izrael 
leányai s asszonyai Tauimuzt, az assyrok holt istenét; majd egy 
lyukon át meglátja Izrael véneit a Sátán szolgálatában, tivornyák
kal és bujasággal adózni az ördögök fejedelmének; ismét az Ur há
zában meglátja, midőn hátat fordítnak a zsidóférfiak az oltárnak s 
hajlongnak a felkelő nap előtt.

Ily zavaros állapot mellett nem csoda, ha a vallás és erkölcs 
hanyatlásnak, az ország pusztulásnak indult, mely Salmanassár assyriai 
király hódításakor be is következett, mikor Samaria elesett, a hébe
rek rabszolgaságra hurczoltattak s kitelepittettek a Kurd hegység 
alá, hol mai napig is élnek utódaik.

A syrek hódítása után megmaradt Juda okulva a testvértörzs 
vesztén, felriadt hosszú álmából a próféták ébresztő szavára. Araos és 
Jessai próféták nevéhez fűződik e korban Juda története. Az ő be
folyásuk alatt Ezékhiel király romba dönté a magas oltárokat, levá- 
gatá a berket s ragaszkodott az Úrhoz és az ő parancsaihoz (II. 
Krón. 31. 1—4.; 32. 25). Mily óriási lépést te tt Jessaia a keresztyén 
Isten fogalomig, midőn kijelentette, hogy Jahve szereti népét s tőle 
viszonszeretetet kíván, azt akkor látjuk, ha olvassuk Sámuel I. K. 
6 f. 19. v.-ét, mely szerint Jahve 50,000 embert ver agyon azért, 
mert a frigyládába bele mertek nézni!

Ily tisztult Istenfogalom mellett a szellemek sem maradhattak 
régi izolált állapotukban. Jessaiánál az angyalok tényleges részt vesz
nek a társadalmi életben, összes munkásságuk a theokratia megálla
pítására irányul s e czélból közvetítőként lépnek fel Isten és ember 
között. Feladatuk mindenkor és mindenütt a jót segíteni, oltalmazni, 
a bűnöst jó útra téríteni. Az angyalok működésének megrontására a 
gonosz szellemek törekszenek, melyek alkalomszerűen különböző ala
kot öltve, hatalmukba kerítik az ember testét, hogy megronthassák 
lelkét is. A daemonok tehát Jahve czéljai mellett, vagy ellen — de 
mindenkor alárendelt szerepben — működnek.

Mint látjuk a vallás tartalma a próféták eszméi által meg
gazdagodott s minden irányban szép fejlődésnek indult. A gyönge 
lelkű Manassé király uralkodása alatt ugyan mégegyszer föllobbant 
a pogányság szikrája, de csak rövid ideig ragyoghatott régi fényében, 
mert fiját, Amont a nép saját palotájában meggyilkolta a bálvány
oltárok fölépítéséért.
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A bálványimádás korszaka lejárt s ezzel együtt a prófétismus 
aranykora is lehanyatlott.

A nyolcz éves Jósia kerülvén a trónra, a kormányzói hatalom 
Hilkia főpap kezébe került, kinek befqlyása alatt a Jahve-tiszteletet 
általánossá tették nem csak Júdeábán, hanem részben Samariában 
is. Hilkia által fedeztetett fel a D e u t e r o n o m i u m  (Mózes V. kv.) 
melyben a Mózesi intézmények terjedelmesen a legapróbb részletekig 
ki vannak fejtve. Ekkor Íratott Jób k ö n y v e  is. melyben a Sátán 
eszméje tökéletes képet nyer. Munkálkodásuk közben harczba kevered
tek Nekóval, egyptom királyával, ki Kárkemis városát akarta az 
assyroktól elhódítani. E szerencsétlen háború után Izrael elvesztette 
politikai jelentőségét, királyai inkább hűbéresek voltak, mint uralko
dók, — mígnem Nabukodonozor Babylonia királya elfoglalta Jeru
zsálemet s Joakim királyt a zsidó nép szine-javával elhurczolta 
Babylonba. A honmaradtakat a Chaldok részint leölték, részint 
rabszolgákul vitték hazájukba, a jeruzsálemi templomot kifosztották 
s a város épületeivel egyben lerombolták.

Mindez a Kir. II. kv. 23. 26. v. szerint a b o s s z ú á l l ó  Isten 
akarata volt, ki nem tudta megbocsátani Izraelnek Manasse királya 
hűtlen elpártolását.

b) F o g s á g  u t á n i  ko r s z ak .
Cyrus perzsa király hadai Babylont rommá változtatták, minek 

következtében a zsidók 70 éves fogsága véget ért. A baby lőni fogságból 
azonban már nem a héber nemzet tért vissza, hanem egy vallásához szigo
rúan ragaszkodó secta. Számuk Esdraés Nehémia próféták egybehangzó 
tudósításai szerint a cselédséggel együtt 50.000-re tehető. E nemzet
séget ezentúl J u d á nak s nem Izraelnek nevezik. Nyelvüket fölcserélték 
a babyloni vagy chald nyelvvel, a hébert annyira elfelejtették, hogy 
midőn a papi codexet a levelesszinek ünnepén Esdra próféta felolvasta, 
kénytelen volt azt chald tolmácsok által a népnek mecrmagvaráztatni. 

‘(Nehern. 8. 1 -8 .)
A thóra lett ez időtől kezdve a zsidóság magna-chartája, mely

nek törvényeit a legszigorúbb pontossággal kellett betartani. A ha- 
ragvó és bosszúálló Jahve helyett a kiengesztelődÖtt és kegyelmes 
Istent hangsúlyozták, ki megelégelte immár Juda bíínhődését.

Az új próféták ösztönzésére fölépülnek a jeruzsálemi templom 
falai, új élet pezsdül az áldozatok körül, mely mellett Lévi családja 
papi kaszttá alakul.

A makkabeusok korában a feltámadás és az utolsó Ítélet esz
méjével bővült a zsidóvallás, mely eszméknek gyökerei visszanyúlnak
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a Zarathustra hittanába, de eddig alvó rügyekként szunyadtak a 
zsidók hittudatában s fejlődésnek csak akkor indultak, midőn a talaj 
történetileg kellően előkészíttetett számukra. A túlvilágról szóló né
zet ennek előtte a következő volt:

A lélek a test fölbomlása után a Seolba jut, mely a föld kérge 
alatt külön világot képez. Ezen alvilágba került lélek árnyékszerű 
testalakot ölt s cselekvés nélküli, quietistikus életet él. Mint a csel. 
kv. 23. 8. v.-ből értesülünk, a sadduceusok még Pál apostol idejében 
is tagadták a lélek, angyal és ördög létezését s általában a túlvilági 
életre vonatkozó összes hitelveket, ezeket csupán a farizeusok fogad
ták el.

(Folytatása következik).

Az 1790/91-ik évi országgyűlés, kiváló tekintettel a 
vallásügyi törvényre.*)

Irta: J á n o s y  L a j o s .

Nagy volt az öröm szép hazánkban, midőn II. József a beteg 
fejedelem 1790. januárius 28-iki rendeletével a türelmi parancson, a 
szerzetesekre és jobbágyságra vonatkozó intézkedésein kívül összes 
absolutistikus rendeletéit visszavonta s az ország kormányát abba az 
állapotba helyezte, melyben azt átvette. A megyék a nagy fejedelem 
ezen legnagyobb intézkedését, melyben önmagát győzte le, egy élet 
eszményét semmisítvén meg egyetlen tollvonással — az ő kitartó 
ellenállásuk eredményének tekintették s eltökélték magukat, hogy a 
trónörököst addig meg nem koronozzák, míg ez hitlevelében a nemzet 
összes jogait meg nem erősíti.

Leopold megérkezvén Toscanából, hol fel világosodott szellemű, 
igazságos uralkodásával „a jó és bölcs fejedelem“ melléknevét vívta 
ki magának, márcz. 14-én kelt levelében tudósítá az országot elődje 
haláláról s a kormány átvételéről s egyúttal kijelenté, hogy koronáz- 
tatása s királyi esküje letétele végett az országgyűlést jövő junius 
havában okvetlenül megtartja. Márczius 29-én küldé szét meghívó 
leveleit, melyek a hongyűlést junius 6-ára közkívánat szerint távol 
minden idegen katonaságtól Budára hívták össze.

Megkezdődtek a követválasztó és utasító megyei gyűlések. Három, 
egymástól nagyon is különböző párt volt ekkor az országban. Az elsőt

*) Forrásokul: Irinyi József „Az 1790/1-iki 26-ik vallásügyi törvény keletkezésé
nek történelme“ czimü müvét, továbbá Horváth Mihály: „Magyarország történelmét“ 
használtam.



képezték a franezia eszméktől áthatott, ezekből táplálkozó demokraták ; 
most még keveseu, de az országgyűlés alatt elhatározóig hatnak 
ennek egész irányára. A második párt volt a mérsékelt aristokratáké. 
a főrendííek és a papság legnagyobb részéből, kik az országnak csak 
régi, József-előtti alkotmányát akarták visszaszerezni. Ezek nem voltak 
valami nagyon sokan. Annál számosabb volt a megyei nemesség pártja, 
mely nem elégedve meg a régi alkotmánynyal. több jogot akart a 
korona rovására ; így voltak például köztük, kik az aranybulla záradékát 
is vissza akarták állítani, mely jogot ad a nemzetnek, hogy fegyverrel 
kényszerítheti törvénytelenül uralkodó fejedelmét törvénytiszteletre.

Bármily különbözők voltak azonban a megyék politikai hitvallás 
tekintetében, s ennek megfelelően bármily különböző utasításokat 
adtak is követeiknek: abban mindnyájan, még a legkatholikusabb 
megyék is egyetértettek, hogy a vallás ügyét országgyűlésiig hozott 
törvénynyel kell véglegesen elintézni, hogy az örökös villongások 
valahára véget érjenek s a nemzet minden erejét a hon, a közös haza 
nagygyá tételére és felvirágoztatására fordíthassa.

1790. junius 10-én ült először együtt ez a nevezetes országgyűlés ; 
még pedig a 38 egyházi és 225 világi tagból álló főrendi tábla, az 
alig harminczöt éves, de lángeszű Zichy Károly gróf országbíró, a 
250 tagot számláló alsó tábla pedig a szinte oly ifjú és szinte olyan 
ékesen szóló Ürményi József kir. személy nők elnöksége alatt.

Az akkori országgyűlések nemcsak szervezet, de tárgyalási mód 
tekintetében is különböztek a maiaktól. A tárgyakat ugyanis leg
először a k e r ü l e t i  g y ű l é s e k  vitatták meg, négy külön teremben 
tanácskozván az ország négy kerületének megyei követei. Az ezek 
készítette javaslatok a mindkét tábla részéről választott o r s z á g o s  
v e g y e s  b i z o t t s á g  elé kerültek s csak ezután terjesztették azokat 
az o r s z á g o s  ü l é s e k  elé.

A kerületi ülések jun. 19-én fogtak a koronázási hitlevél elké
szítéséhez. A dunántúli kerületnek csak junius 26-iki ülésében merült 
fel először a vallás ügye, a mikor is a papság s a hozzája szító 
némely követek azt kívánták, hogy a vallásügyét teljesen hagyják ki 
a koronázási hitlevélből, csak a koronázás után hozandó törvénynyel 
intézvén el azt, az 1681-iki törvény alapján. Azonban Pázmándy 
József Gryőrmegye követe, az egyetlen evangélikus megyei követ 
Dunántúlról, határozottan kijelenté, hogy az evangélikusok feltétlenül 
ragaszkodnak ahhoz, hogy a vallásügyet a bécsi és linczi békekötésekre 
való hivatkozással vegyék fel a koronázási hitlevélbe és pedig minden 
a protestánsokra veszedelmes záradék mellőzésével. Bezerédy Ignáez 
Tolna-, Somics Lázár Zala-, Horváth Zsigmond Sopronmegyék követei
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— mind annyian róm. katholikusok — a legmelegebben pártolták az 
evangélikusok ügyét s miután kettő kivételével a megyei utasítások 
is mind a bécsi és linczi békekötésekre hivatkozva emlékeztek meg a 
vallás ügyéről, — elhatározták, hogy az igenis az említett békeköté
sekre való hivatkozással vétessék fel a koronázási hitlevélbe. Julius 
elsején küldték ki a hitle vél-javaslatot készítő bizottságot, melynek 
javaslata alapján a julius 10-én tartott kerületi ülésen a hitlevél 17. 
pontja gyanánt ezt fogadták e l : „az evangélikusok szabad vallás
gyakorlata iránt, a türelem névnek eltörlésével a bécsi és linczi 
békekötéseket megtartjuk és megtartatjuk, de a római katholika, mint 
az ország constitutionalis vallásának legkisebb kára és jogsérelme 
nélkül, menten maradván a földesúri jogok s az 1741-iki XLYl-ik 
törvény Horvátország iránt.“

Heves vitákat keltett ezen ügy a dunáninneni kerületi ülésekben 
is. A papság, támogatva a főrendiektől és a szab. kir. városok kép
viselőitől a vallásügynek országgyűlési tárgyalása ellen is tiltakozott, 
mivel az a felett való rendelkezés — szerinte — a királyi jogok 
közé tartozik. A megyei követek nagy többsége azonban Balogh Péter 
Nógrád megye követének s az ág. hitvallásuak felügyelőjének felszólalá
sára elhatározta, hogy a vallásügyet felveszi a koronázási hitlevélbe, en
nek 14. pontjául ezt fogadván e l : „az ágostai és helvét hitvallásnak a 
bécsi és linczi kébekötésekben megengedett szabad vallásgyakorlatát, 
a koronáztatásunk előtt alkotott törvényczikkek szerint megengedjük 
s azt sohasem fogjuk háborítani.“

A két tiszai kerület az egész országgyűlés alatt együtt tanács
kozott. I t t  ültek a legmagyarabb megyék követei; csodálhatjuk-e ha 
innét kerültek ki a legszabadelvűbb hitlevél-javaslatok. Már junius 
5-iki, tehát az országgyűlést megelőző értekezletükön, mindjárt a 2-ik 
pont alatt követelték e „kerületek katholikus rendei“, hogy az evan
gélikusok korlátlan és teljes vallásszabadságba helyheztessenek s 
kérik, hogy a koronázási hitlevél a vallás ügyével kezdessék meg. 
I t t  is volt ugyan ellenzék, a római kath. papság itt sem maradt tétlenül 
s a hitlevél-javaslatot készítő bizottsághoz mind az evangélikus, mind 
pedig a katholikus rendek külön javaslatokat nyújtottak be, de még 
a tiszai katholikus rendek benyújtotta javaslat is sokkal szabadelvűbb 
volt a dunai kerületek javaslatainál, pedig azt Sauer gróf, nagyváradi 
nagyprépost szerkesztette. A tiszai kerületek hitlevél-javaslata elis
meri, „hogy az ágostai és helv. hitvallásnak jogai és szabadságai 
beczikkelyezett békekötéseken alapulnak, hogy vallásuk bevett vallás. 
Ezen jogokat és szabadságokat a katholikusok és evangélikusok köl
csönös egyezménye folytán létrejött törvényjavaslat állapítja meg
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részletesebben s a király is gondoskodni fog, hogy azok a torvény 
rendelte állapotra visszahelyeztessenek és abban sértetlenül fentar- 
tassanak.“

A kerületek elkészülvén hitlevél-javaslataikkal, az alsó tábla julius 
12-iki ülésében Ürményi József személynek előterjesztésére kinevezi 
a maga részéről az országos vegyes bizottság tagjait, felszólítván 
erre a felső táblát is. Az alsó tábla választotta 35 tag között 12, 
a felső tábla kiküldte 14 tag között pedig csak 2 volt protestáns. Ezen 
országos vegyes bizottság volt hivatva a kerületek javaslataiból a 
hitlevelet, valamint az ennek pontjait bővebben kifejtő u. n. koronázás 
előtti törvényczikkeket elkészíteni.

A hitlevél-javaslatok tárgyalásánál alapál a tiszai kerületek 
javaslatát fogadván el az orsz. vegyes bizottság elhatározta, hogy 
a vallásügyet a koronázási hitlevél 2. pontjául veszi fel, hivatkozással 
a bécsi és linczi békekötésekre, valamint az 1608-ban és 1647-ben 
alkotott vallásügyi törvényekre. A julius 28-án tartott ülésen a rom. 
katholikusok fel akarták vétetni ehhez a bécsi békekötésnek ama 
záradékát is: „a róm. katholikus vallás jogsérelme nélkül.“ Az evan
gélikusok azonban kijelentették, hogy a záradék felvételébe csak akkor 
nyugodhatnak meg, ha elébb tudják, hogy mik azon sérelmek, melyek 
ellenében a róm. katholikusok vallásukat védeni akarják. A záradékot 
tehát egyelőre mellőzték. Míg az országos vegyes bizottság a kerületek 
hitlevél javaslataival foglalkozott, addig ezek a hitlevél kiegészítéséül 
szolgáló u. n. koronázás előtti törvényjavaslatokat tárgyalták.

A vallásügyi koronázás előtti törvényjaslattal legelőször az 
egyesült tiszai kerületek készültek el, julius 10, 11-én és 13-án fog
lalkozván ezzel a tárgygyal. Az evangélikus és római katli. rendek 
már hitlevél javaslataikkal együtt nyújtottak be azokra vonatkozó 
törvényjavaslatokat és pedig mindegyik fél két-két ízben. Az ev. 
rendek első, még junius 22-én beterjesztett törvényjavaslatukban a bécsi 
és linczi békekötéseken alapuló feltétlen és részletesen kifejtett vallás- 
szabadságot követelnek. A katholikus rendek erre jun. 27-iki észre
vételükben azt kívánják, hogy a törvény a róm. katholikus vallást 
nem uralkodónak ugyan, de „elsőnek és kitűnőnek“ nevezze. Ebből 
következőleg, annak elhagyása a népnél egyszerűen tilos, a nemes
ségnél pedig a közhivatalra való képesség elvesztését vonja maga 
után. A kath. vallás elvei szerint kötött házasságok az evangeliomi 
vallásra áttért nemesekre nézve is érvényben maradjanak. Ha az 
atya katholikus, a vegyes házasságból született mindkét nemű gyer
mekek katholikusok, ha pedig az atya evangélikus, a gyermekek nemük 
vallását követik. Ha a róm. katholikus anya mindkét nemű gyermekei
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nevelése iránt egyezséget köt, azt szigorúan meg kell tartani, de az 
evangélikus vallás javára ilyen egyezségnek helye nincs! A vegyes 
házassági ügyek a róm. kath. szentszékek elé tartoznak.

E pontokra az evangélikus rendek jun. 30-áról kelt iratukban 
tették meg észrevételeiket kizárólag megczáíolva a róm. kath. rendek 
állításait, feltétlenül visszautasítják jogtalan követeléseiket.

Ezen alapon, tekintetbe véve a kath. rendek előterjesztéseit is, 
a tiszai kerületek vallásügyi törvényjavaslata, mindjárt a bevezetésben 
kimondja, hogy a szab. királyi városok kiváltságai, a vallás szabadság 
megszorítása tekintetében érvénytelenek. (Némely szab. királyi városok 
követei p. o. Bányai, Kassa követe ugyanis azt kivánták s ez a kath. 
rendek törvényjavaslatába is bejutott, hogy a néhány szab. kir. város 
azon kiváltsága, melynélfogva benne evangélikusok meg nem teleped
hetnek, ezután is érvényben maradjon!) A vegyes házasságból szár
mazó gyermekek — így szól tovább a törvényjavaslat — mindenütt 
az atyának, mind családjának vallását kövessék. Az evangélikusok, a ' 
hol csak szükségét érzik szabadon állíthatnak templomokat, iskolákat, 
egyházi épületeket. A róm. kath. lelkészeknek nincs joguk a más 
vallásu halálra Ítéltekhez járulni, ha csak ezek nem kívánják őket. 
Az evang. lelkészek, tanítók, mindenütt adómentesek. Az evangélikusok 
házassági ügyei saját, egyházi és világi tagokból álló bíróságaik elé 
tartoznak. A hazai törvények szerint tilos rokonsági fokozatok alól 
az evangélikusok felmentetnek. A törvényszékek vallásügyi tár
gyalásainál egyik hiten levő előadó mellett más vallású előadó társ 
is legyen s mindkét fél részéről egyenlő számú tagokból álló vegyes 
bizottságok működjenek. Magyar ezredeknél ev. tábori lelkészek alkal
maztassanak. A templomok tekintetében a mostani birtok-állapot a 
mérvadó; a templom-foglalókat s a törvény megszegőit Ulászló VI. 
decz. 8-iki czikke sújtsa!

Sokkal kevésbbé mondható szababelvűnek a dunai, most már 
szintén együttesen tanácskozó kerületek vallásügyi törvényjavaslata.
A bizottságba, melyet ezen törvényjavaslat elkészítésére küldtek, 
egyetlen egy evangélikus követet választottak. (Darvas Eerenczet, 
Pestmegye részéről). Meg is csonkították alaposan a bécsi és linczi 
békekötéseket s az ezeken alapuló törvényczikkeket. A vallásszabad
ságot megadják ugyan, de a római katholikus vallás jogsérelme nélkül, 
valamint érvényben maradván a földesúri jogok s a Horvátországra 
alkotott 1741-iki XLVI-ik törvényczikk. A tiszai kerületek mindenkire, 
tehát a katonákra is kiterjesztik a vallásszabadságot, a dunai kerületek 
szerint ezek szertartások tekintetében a katonai fegyelemtől függnek. 
Az ev. lelkészek meglátogathatják ugyan halálraítélt hitsorsosaikat,
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de a rom. kath. lelkészek az ilyenekhez mindig teljesen szabadsággal 
járulhatnak s őket teljes szelídséggel oktatják. Uj felsőbb iskolákat a 
tiszai kerületek javaslata szerint szabadon, a dunai kerületek szerint 
ellenben csakis különös királyi szabadalom mellett állíthatnak. Vegyes 
házasságok csak a rom. kath. lelkészek előtt köthetők s minden 
házassági ügy — az evangélikusokét sem véve ki — a róm. kath. 
szentszékek, nevezetesen a püspökök eonsiatoriumai elé tartoznak. 
Vegyes házasságból származó gyermekek mindig a róm. kath. fél 
vallását kövessék ; melyről az áttérés büntetés terhe alatt tilos. íá 
hogy annál tökéletesebb legyen a hatás: a dunai kerületek még meg 
is fenyegetik az evangélikusokat: rHa pedig ezeket elfogadni vonakod
nának: a római kath. rendek azoktól nem tágítanak, sőt az 1715-iki 
XXX ik t.-cz.-hez teljesen ragaszkodnak s a vallásügyét a koronázási 
hitlevélből teljesen kibagyatni kívánják.“

Az országos vegyes bizottság azonban, daczára annak, hogy 49 
tagja között csak 14 evangélikus volt, valamint a hitlevél javaslatoknál, 
úgy most a koronázás előtti törvényjavaslatoknál is a tiszai kerületek 
javaslatát fogadta el a tárgyalás alapjául. Augusztus 7—aug. 18-ig 
tárgyalták ezt az ügyet. A vallásra vonatkozó törvényjavaslatnál 
hevesebb vitát a róm. kath. vallásról való áttérés ügye, a vegyes 
házasságok ügye, az ünnepek megtartásának kérdése s a templom- 
építés kérdése idézett elő. Különösen az első kérdés, az áttérések 
ügye körül folyt nehéz küzdelem, melyben különösen egyes neves 
katholikus tagok tűntek ki (mint: Pálíly János, Forgács Miklós, 
Széchenyi Ferencz, Zichy Ferencz grófok, Orczy József báró, Bezerédy 
Ignácz Tolna, Szily József Pest, Luby Károly Szatmár és Horváth 
Pál Ung megyék követei) s lándzsát törtek a mellett, hogy az áttérés 
nem képezvén polgári vétséget, reá polgári büntetést sem lehet szabni. 
A gyermekeket nemük vallásában kell nevelni. A róm. katholikusok 
mostani ünnepeit, nem ugyan a magán, hanem a közéletben az evan
gélikusok is megtartják. Bármily vallásu cselédek és jobbágyok ünnep
lésének megakadályozása tilos. Templomokat építhetnek ugyan, előbb 
azonban a megye kiküldte vegyes bizottság megvizsgálja a szükséges 
költségeket, az adózó nép erejét, mindenről jelentést tesz a megyének, 
ez ád bizonyítványt, minek alapján a földesur csak belső telket tartozik 
a templomhoz adni. Egyik felekezet sem köteles a másiknak ilynemű 
munkáihoz hozzájárulni. Az ev. katonák nem kényszeríthetők róm. 
kath. szertartásokra. A templom foglalókat s e törvény áthágóit 600 
magyar forintnyi büntetés sújtja.

Két hosszú hónapig (jun. 19-től aug. 24-kéig) tanakodtak a 
különböző bizottságok a koronázási hitlevélen, hogy abban a megyék
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utasításához híven, a nemzet minden jogos kívánságát kifejezésre 
juttassák. S e nagy munka, egészen kárba veszett. Leopold, a kan- 
czellárnak jul. 30-án kelt s az országbíróhoz intézett levele szerint 
határozottan kijelentette, hogy ő is csak az anyja és nagyatyja kiadta 
koronázási hitlevelet fogadja el, másra semmiesetre sem esküszik meg. 
A királynak ezen eltökélt szándékát a Bécsben járt országgyűlési 
küldöttséggel hivatalosan is tudatta a kanczellár. Augusztus 28-án 
olvasták fel a karok és rendek előtt ezen királyi határozatot, mi — 
elképzelhetjük — nem kis megdöbbenést kellett azokban.

Néhányan közülök még az nap délután összejöttek Batthyányi 
József herczegprimásnál, hogy tanácskozzanak a felett, miképen lehetne 
a hitlevelet úgy elkészíteni, hogy mind a király, mind pedig az ország- 
gyűlés elfogadja azt s megbízták az országbírót és a személynököt, 
hogy készítsenek új, III. Károlyéhoz hasonló avatólevél javaslatot, 
mely ennélfogva az országos vegyes bizottság készítette feltételeket 
ne foglalja ugyan magában, de hivatkozzék az ezeket mind felölelő 
koronázás előtti tör vény czikkekre. A két főur, néhány megyei követtel 
együtt el is készité ilyen értelemben a javaslatot, melyet az országos 
vegyes bizottságnak 25. pontból álló hitlevél javaslatával s az ezt 
kiegészítő koronázás előtti törvényjavaslattal együtt aug. 30-án terjesz
tettek az országos vegyes ülés elé.

A szeptember 2-iki országos ülésnek kellett volna ezen javaslatok 
sorsa felett dönteni. Három hitlevél javaslat feküdt előtte : a dunai s 
tiszai kerületekéi s az országos vegyes bizottságé. Ezekhez járult még 
legújabban az országbíró és személynök szerkesztette új javaslat, 
mely a vallásügyre vonatkozólag csak ennyit mondott: „Az ág. és 
helv. vallástételeket követők vallásügyét a bécsi és linczi békekötések 
s az ez ügyben 1608. és 164?-ben hozott törvényczikkek állapotára 
ezen országgyűlés alatt külön törvény által, melyet nekünk a rendek 
kölcsönös megegyezéssel terjesztettek fel s mi helyben hagytunk, 
azonnal és teljesen visszahelyezzük s azon állapotban az országnak 
minden ág. és helv. hitvallású lakosát mind magunk, mind örököseink 
örökké megtartandjuk.“ A törvényjavaslat szerkesztésére azonban, 
melyre ezen pont hivatkozik, már nem volt idő, valamint arra sem, 
hogy a különböző bizottságok beterjesztette törvényjavaslatokat meg
vitassák. A rendek tehát, a róm. kath. papság és néhány városi követ 
újabb tiltakozása ellenére is elhatározták, hogy a vallásügyet a hit
levélbe iktatják, a papság ellenmondását a hitlevélből kihagyják s 
csak a kisérő levélben említik meg; — a dunai és tiszai kerületek s 
az országos vegyes bizottságnak vallásügyi javaslatait pedig mindenes
tül felterjesztik ő felségének, hogy a bécsi és linczi békekötések
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értelméhez képest ő intézze el azokat, „szabail lévén ezek mellett úgy 
a katholikusoknak, valamint az evengelikusoknak is a maguk hasznára 
czélzó okaikat 6 felsége eleiben bocsátani.“

Az evangélikusok részéről csakugyan tisztelgett is a királynál 
egy küldöttség, melynek tagjai voltak: Feleki József gróf, Vay Dániel 
báró, ifjabb Ráday Gedeon báró, Hellenbach György báró és Prónay 
Sándor. Előterjesztésüket a király — az egykorú napló szavai szerint 
— legkegyelmesebben kihallgatta.

Az országgyűlés feliratát vivő küldöttségnek az uralkodó ismé
telten kijelenti, hogy feltétlenül ragaszkodik azon szándékhoz, mely- 
szerint csak a III. Károly-féle hitlevélre akar megesküdni, hogy 
koronáztatását novemb. 15-ig Pozsonyban kívánja megtartatni s e 
végből az országgyűlést is ide teszi át. Szept. 21-iki leiratában 
azonban az összes felterjesztett tárgyakra felelvén, a vallásügyre 
nézve kinyilatkoztatja, hogy rmindkét fél észrevételeit teljesen kihall
gatva, gondoskodni fog, hogy a vallás ügye a bécsi és linezi békekö
téseket véve alapúi, külön törvény által, mindkét fél igazságos és 
teljes megelégedésére döntessék el.“

A közel háromnegyed év alatt, melyet a hongyűlés a nemzet 
jogait biztosító törvények megvitatásával töltött el, két nagyon vesze
delmes jellegű mozgalom támadt hazánkban. A bevezetésünkben 
említett demokrata párt ugyanis megsértetve egyik kerület azon 
törvényjavaslatától, mely a nem nemesek előtt a királyi kinevezéstől 
függő hivatalokat el akarta zárni s táplálva a franczia forradalom 
sikereitől: a kiváltságos osztályokat gúnyoló iratokat terjesztett az 
országban s egyes megyékben határozott felkelésre ösztönözte a job
bágyságot. Ez nem egy helyen fel is lázad, ha nem tart a veszedelmet 
sejtő nemesség fegyveres készülődéseitől. A másik mozgalom a bánáti 
szerbekből indult ki. Putnik Mózes karlóczai metropolita folyamod
ványára ugyanis a „szerb illyr nemzet“ engedelmet nyert, hogy 
Temesvárott nemzeti congressust tarthat, Schmiedfeld báró cs. kir. 
tábornok neveztetvén ki oda királyi biztosul. A congressus meg is 
nyílt szept. 1-én, s a császári tábornok elnöksége alatt határőr tisz
tekből, papokból és polgárokból összeült gyűlésen a legféktelenebb 
kifakadások történtek a barbár magyarok ellen, sőt az udvarhoz 
intézett feliratukban elég vakmerők voltak azt kérelmezni, hogy a 
Bánátot engedjék át nekik külön szerb vajdaságnak: s a mi a legszebb: 
e kérésüket az udvar kegyesen és biztatólag fogadta, a mint ezt a 
bécsi hivatolos lap elég részletesen közié ugyanakkor, mikor a magyar 
országgyűlés feliratát vivő küldöttséget a király csak három napi 
várokozás után bocsátá maga elé.
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Nem csodálhatjuk tehát, ha a rendek, csakhogy mentül elébb 
véget vethessenek az országban uralkodó fejetlenségnek: a Pozsonyban 
való koronáztatásban megnyugodtak; a felterjesztett hitlevél meg
erősítését azonban tovább is sürgették. Hasztalan; Leopold nem 
engedett s október 21-én ült együtt az országgyűlés Budán utoljára.

Leopold november 11-én nyitotta meg személyesen a pozsonyi 
várban a koronázó országgyűlést, melyen a feliratra adott királyi 
előterjesztéseket is felolvasták. A vallás-ügygyel az előterjesztések 
XIY-ik pontja foglalkozik. „Mi az ág. és helv. hitvallású evangélikusok 
vallás ügyét illeti — így szól ez a pont — kegyelmesen akarja ő cs. 
kir. felsége, hogy az, folyó hó 7-én a rendeknek kiadott válasza 
szerint czikkekbe szerkesztessék s köztörvény által örökre megerősít- 
tessék.“ A november 7-iki királyi válasz némi tekintben szabadelvűbb, 
mint a belőle később alkotott törvény. Kitűnik ez különösen a házassági 
és zsinati ügyekre vonatkozó intézkedésekből. Az első zsinat szerint: 
„mind a két hitvallású evangélikusok minden házassági ügyének 
vallásuk elvei szerinti elitélését saját egyházi székeikre kell hagyni, 
egyszersmind meghatározván, hogy az ezekben hozott elválási Ítéletek 
mindenütt érvényeseknek tekintessenek.“ A zsinati ügyre vonatkozó 
intézkedése körülbelül a következő: tekintettel a tiszai (ref.) egyház- 
kerület papi és világi pártjának egymás ellenében tett felterjesztéseire, 
a király őszintén óhajtja, hogy a vallás szabadság érintetlen hagyásával 
oly rendet lásson megállapítva, mely azon vallás mind világi, mind 
egyházi férfiainak közhelyeslésével leginkább egyezőnek fog tartatni, 
addig pedig . . .  az ő hitvallású zsinataik által maguk módjuk szerint 
alkotott és alkotandó vallásügyi egyházi kánonok sem kormányszéki 
parancsnok, sem királyi rendeletek által ne legyenek megváltoztat
hatók!... mindenesetre ment maradván legfelsőbb felügyelési hatalmunk, 
mely, mint a két hitvallású evangyeliomi egyház fejét, megillet minket 
az egyházi ügyek körül.

Örömmel is fogadták az evangélikus rendek e választ, melyhez 
fogható, mint azt nov. 14-én kelt hálafeliratukban kifejezték, már 
másfélszázad óta nem hangzott el királyi ajakról, s mely megaka
dályozta, hogy amaz ünnepies napon, a koronázásnak fényes ünnepén, 
midőn az egész haza boldogságban úszik, a polgárok ujjongó örömét 
az evangélikusok keserű könyei és sóhajtásai zavarják.

Az országos vegyes ülés még azon nap, egyetlen szó, a nem tet
szésnek legparányibb nyilatkozata nélkül elfogadta a királyi válasznak 
a vallásügyre vonatkozó pontját.

És ez természetes is. A királyi szó egy csapással semmisité meg 
a magyar hongyűlések tengeri kígyóját; a vallási gravámenek, melyek
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közel kétszáz esztendő óta csaknem kizárólagos tárgyai valtak ország* 
gyűléseinknek, nem foglalják le többé azoknak drága idejét, teljes 
higgadtsággal intézhetik el a többi, szintén nem kevésbbé fontos 
országos ügyeket.

A katholikus főpapság azonban uem igy gondolkodott. A királyi 
válasz első, mintegy kábító hatása alól felocsúdva, Kolonics László 
gróf kalocsai érsek tanácskozásra hívta össze a püspököket, káptalanok 
küldötteit s a világi róin. kath. országgyűlési tagokat november 30-án, 
hogy meghányják-vessék: mikép lehetne a nov. 7-iki királyi válasz 
törvénybe iktatását megakadályozni. Elhatározták, hogy kérvényt 
terjesztenek fel a királyhoz, melyben részletesen kifejtik a róra. kath. 
egyházra a válasz beczikkelyezéséből háramló jogsérelmeket. Ezen 
jogsérelmek alapján követelik, hogy az áttérést hatóságilag büntessék, 
a vegyes házasságból származó gyermekek katholikusokká neveltes
senek, hogy az evangélikusok házassági ügyeiben a róm. kath. szent 
székek ítéljenek s hogy ne mondja a törvény az evangélikus vallást 
bevettnek; végül pedig figyelmeztetik a királyt, hogy az ő méltóságára 
is lealázó, ha ő felsége magát az evangélikus egyház fejének nevezi.

A kath. rendek ezen tiltakozó feliratát aláírta 3 főpap, 15 más 
felső táblai tag; 24 megyei követ, 19 megye részéről (tehát csak öt 
megyének teljes képviselete); 4 királyi táblai tag, 23 városi követ, 
19 város részéről (tehát 9 városnak teljes képviselete) s 15 távollevő 
mágnás képviselője. Szóval a kath. rendek, illetve főpapság ezen 
tiltakozó iratához az országgyűlés 513 tagja közül 84 járult hozzá.

Daczára annak, hogy a november 14-iki országos vegyes ülés 
egyetlen szó nélkül magáévá tette a nov. 7-iki, az evangélikusokra 
kedvező királyi választ, — decz. 2. teljes erővel indult meg a vita a 
felett, váljon az említett királyi választ beczikkelyezzék-e vagy sem ? 
A papság természetesen a beczikkelyezés ellen volt. Hiában hivatkoztak 
az evangélikus követek s a katholikusok közül is többen arra, hogy 
a királyt az evangélikus és katholikus rendek közös megegyezéssel a 
vallásügy végleges elintézésére kérték fel : a többség decz. 9-én abban 
állapodott meg, hogy újra s most már igazán végleges elintézés végett 
terjesszék fel az összes iratokat a királyhoz.

Közben még az evangélikus rendek is adtak be egy feliratot, 
feleletül, illetve czáfolatul a Kolonics-féle november 30-án benyújtott 
feliratra.

A király mindezeket tekintetbe véve, 1791. január 18-án kelt 
királyi válaszával együtt kész törvényczikket külde le, mely a nov. 
7-iki válaszszal szemben csak egyetlen egy pontban tesz engedményt
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a rom. katolikusoknak, abban t. i., hogy vegyes házasságot ezen 
törvény szerint csakis róm. kath. pap előtt lehet kötni.

Most már semmi sem akadályozhatta volna meg a második 
királyi válasz beczikkelyezést, hisz a rendek azon világos és kijelen
tett szándékkal kérték azt, hogy bármilyen legyen is, általa a vallás 
ügye véglegesen elintéztessék. A róm. kath. papság azonban még 
most sem mondott le teljesen reménységéről s egyes katholikus me
gyék követei is tiltakoztak annak beczikkelyezése ellen, mert szerin
tük az a róm. kath. egyházra sérelmes, az evangélikusok irányában 
meg a bécsi és linczi békekötések határait is meghaladja. Nyitra 
egyik követe, Tolna, Sáros, Esztergom, Komárom és Vasvármegyék
nek pedig teljes képviseletei egyenesen ezen okból nem járulhatnak 
a királyi javaslat beczikkelyezéséhez. De annál elismerésre méltóbb 
ezen katholikus főurak és követek fellépése, kik most is tántorítlanul 
küzdöttek az evangélikusok jogaiért s a második királyi válasznak 
feltétlen beczikkelyezését követelték. — Lelkes, igazán szabad
elvű beszédet mondott a többek közt a febr. 8-iki ülésen Batthyány 
Alajos gróf, ki határozottan követeli a királyi válasz törvénybe ikta
tását s tiltakozik minden ellenmondás ellen, mert ez a királyi válasz 
közösen választott biró Ítélete, mely fellebezést nem ismer. Követeli 
továbbá a királyi válasz beczikkelyezését, mert itt nem arról van 
szó, hogy melyik vallás tökéletesebb, arról sem, „hogy a visszavonás
nak utálatos magvait a következő nemzedékre is elhintsük és mivel 
mi boldogok nem vagyunk, maradékainkat is boldogtalanokká tegyük j 
hanem a társaságnak közjussai, az emberi nemnek azon megtántorít- 
hatlan szentséges törvényei forognak itt fen, a melyeket a mi atyánk
fiáitól és véreinktől meg nem tagadhatunk, kiknek fejedelmünk iránt 
való különös tiszteletüket, a hazához nem csupán szokásból vonzó 
szereteteket és a közjónak előmozdításában megbizonyított fáradhatat
lan buzgóságukat gyakori bizonyságokkal tapasztaltuk“. Hasonló 
szellemben, szent lelkesedést higgadt okossággal párosítva beszélt 
még Zichy Károly gróf országbíró és Urményi József királyi személy- 
nök is. Ezeknek, valamint más és pedig jobbára róm. kath. követek
nek felszólalásai ellenében a papság csak azt vihette ki, hogy ellen
mondását, bár minden időre érvénytelennek nyilvánítva, szintén fel
vették a törvényczikkbe. így tehát elintézték volna azt a sokat 
hányatott, sokat megvitatott ügyet.

A róm. katholikus papság azonban még mindig keres valami 
fogódzót. Márczius 5-én ugyanis Kolonics László gróf kalocsai érsek 
kijelentvén, hogy a papság ellenmondását érvénytelenítő záradék az ő 
akaratjuk ellenére jutott a törvénybe, annak a római kath. papság
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é9 vele tartó világiak nevében újra ellenmond. A papság ezen fel
lépése arra kényszerité Teleki József grófot, hogy ő meg az evangéli
kusok nevében ennek mondjon ellent. Különben a már törvény erőre 
emelkedett királyi válaszra nézve ezen eilemnondásoknak semmi hatásuk 
nem volt, jelentőségük is esak annyiban van, a mennyiben alkalmat 
adtak Batthányi József herczeg primásnak egy nagyon is engeszte 
lékeny s a bíboros főpapnak mindenesetre esakis díszére szolgáló be
széd elmondására. Ebben védelmébe véve a papságnak az egész or
szággyűlés alatt tanúsított magaviseletét, ellenmondásukra vonat
kozólag kinyilatkoztatta, kogy mindenkinek arra kell törekednie, 
hogy annak alapja és oka magában megszűnjék : „a kedélyek nyu
galmát pedig csak úgy érhetjük el, ha ág. és helv. hitvallása polgár
társainkat, kik a polgári jogok és rokonság által úgyis hozzánk 
vannak csatolva, az örök béke és egyezség végett királyi rendelet 
adta legszabadabb vallási gyakorlatukban valódi és őszinte szeretettel 
szemléljük, szeretettel, mely nem verseng és senkinek sem irigye, s 
tőlük ugyanazon szeretet viszonzását várjuk.u

Mindenesetre méltó szavak Magyarország első főpapjához!
Az országgyűlés utolsó, márczius 12-iki ülésén még egyszer 

szóba jött a vallás ügye, de csak azért, hogy Teleki József gróf 
ugocsai főispán az ág. és helv. hitvallású evangélikusok nevében 
szívből fakadó köszönetét mondjon, mindazoknak, kiknek segítsége, 
közreműködése mellett ezen nemcsak az evangélikusokra, de az egész 
hazára, az egész magyar nemzetre nézve oly fontos törvényjavaslat 
törvénynyé válhatott. Közönetet mond az igazságos fejedelemnek, 
köszönetét, forró szívből jövő, szívhez szóló köszönetét mond a róm. 
katholikus rendeknek, kik kezdettől fogva olyan méltányosak voltak 
s olyan állhatatosan küzdöttek más hitvallású polgártársaik jogaiért. 
Köszönetét mond a róm. kath. főpapság azon részének is, mely vagy 
egyenesen előmozdította ügyünket, vagy legalább akadályokat nem 
gördített annak méltányos elintézése elé. A kisebbségnek pedig összes 
hitrokonai neveken őszinte szeretettel nyújtja jobbját s jól esik hin
nie, hogy ellenkezésük csakis hivataluk iránti buzgóságukból eredett 
s az életben tettel mutatják meg, hogy ugyanazon szeretettel visel
tetnek ev. polgártársaik iránt, mint a minőt most ezek kinálnak ő 
nékik. Végül mindeneket a haza és az igazság szent szerel
mére kér fel: tartsák meg ezen törvény minden egyes pontját, „miben 
egyébként kételkednie sem szabad, mig olyan fejedelmet s olyan 
főpapot ád az ég drága hazánknak, mint a milyenekkel jelenleg dicse
kedhetünk !w

*  **
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Ez az 1790/91-ik évi XXYI-ik t. ez. története. Részletesen 
nagyon is részletesen foglalkoztunk vele, azonban azt hittük, hogy 
talán nem lesz egészen érdektelen azon különböző átalakulások és 
változások ismerete, melyeken ezen oly fontos törvény, létrejövése 
alatt keresztül ment. Szemünk előtt folyt a nagy küzdelem, láttuk, 
mint harczoltak apáink minden egyes pontért, milyen adaadással 
kitartással csüggtek minden egyes szócskán: váljon raéltó-e az ered
mény ezen nagy harezhoz, csakugyan olyan fontos-e az az 1790/91-iki 
XXVI. t. ez.?

Minden bizonynyal; fontos, mindenek előtt a nemzetre, az egész 
országra való tekintetből. A protestánsok százados küzdelmei ugyanis, 
melyeket lételükért vívtak, egyúttal a nemzet küzdelmei is voltak. 
Az a hatalom, mely azoknak békekötések, királyi hitlevelek s ország- 
gyülésileg hozott törvények biztosította vallásszabadságát támadta 
meg, nem tartotta tiszteletben a nemzet jogait sem, megcsonkította 
azokat, valahányszor csak alkalom kínálkozott reá. Nagyon termé
szetes tehát, hogy valahányszor a protestánsok fegyverre kaptak, az 
egész nemzet csatlakozott hozzájuk, mert látta, hogy protestantismus 
és a hon szabadsága azonos fogalmak: együtt állnak és együtt esnek 
el. Innét van, hogy összes vallási háborúink egyúttal szabadság-har- 
ezok is s minden nemzeti hadjáratunknak meg van a maga vallásos 
jellege. Szabadsághőseink a vallásszabadságot is zászlajukra írják, 
békekötéseikben azt is biztosítják. Azonban hosszú idő kellett ahhoz, 
hogy a nemzet nagy többsége is felismerje a protestantizmus és a 
hon szabadsága között meglevő ezen szoros összefüggést.

Majdnem kilencz évtized folyt le az utolsó szabadságharcz óta 
s a protestánsok talán a legborzasztóbb üldözések alatt sem szenvedtek 
annyit, mint e szomorú 90 esztendő alatt: III. Károly s részben 
Mária Terézia uralkodása is, valóságos pokol volt rájuk nézve. 
1790-ben, az általános nemzeti ébredés ezen classikus esztendejében, 
ennek is tudatára ébred nemzetünk, pirulva vallja meg hibáját, s 
hálás elismeréssel adózik a sokat szenvedett protestánsoknak; a leg
előkelőbb nevek szállnak jogaikért síkra s megadják nékik azt, a 
mi után közel 200 esztendő óta hiába sóvárogtak. A nemzet önmagát 
győzte le ekkor, önmagát emelte fel a vak düh és középkori fana
tizmus sötétségéből arra a magaslatra, melyen a felvilágosultság napja 
sugározza be soha el nem múló fénynyel az újkor szabad nemzeteit.

Régi adósságát, a protestánsok iránt való háláját rójja le tehát 
a nemzet az 1790/91-ikl XXVI-ik törvényezikkben s teszi ezt oly 
önzetlenül, olyan nagylelkűen, hogy magának úgy szólván semmi 
jogot sem biztosít — elvégre is egy a saját kebelén belül létező
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testület belső ügyeiben. Az állam tisztán passiv szerepre: a fel
ügyeletre szorítkozik; a protestánsok teljesen függetlenül szervezked
hetnek, szabadon választhatják felsőbbségüket, meghatározhatják tan
rendszerüket, tankönyveiket, szóval olyan szabadsággal élnek, mely 
igazán páratlan a maga nemében. S ezt a szabadságot, a bécsi béke 
biztosította, s az 179091-iki XXVI-ik t. ez. meghatározta autonó
miánkat, tiszteletben is tartotta minden kormánya hazánknak. Igaz, 
furcsán jött létre ez a törvény; az országgyűlés kezdeményezte ugyan, 
de a törvényt úgy egészében, mint részleteiben a király állapította 
meg, az országgyűlés csak mintegy tudomásul vette azt; akárcsak 
az aranybulla, vagy pedig az angolok hires magna chartá ja! De ezen 
jelleme biztosított e törvénynek azután olyan tekintélyt, melyet nem
csak a nemzeti kormányok tartottak tiszteletben, hanem a melyet 
még a törvénytelen, absolutistikus hatalom is mindig respectált. Hisz 
mindnyájan tudjuk, hogy az Ötvenes évek hírhedt napjaiban, midőn 
semmi sem volt szent a kényuralom előtt, midőn országgyiilésileg 
hozott törvényeket semmisítettek meg g hazánk egész közigazgatását 
fenekestül felforgatták: az 1790 91-iki vallásügyi törvényt egyetlen 
újjal sem merték bántani; s a protestánsokra vonatkozó törvénytelen 
pátensekkel szemben ezen törvény alapján álló nemzeti reactio elle
nében mit sem tehettek. (Vége következik.)

A joggá lett szabadság ünnepén.
Nagy, régi múltat ünnepelni jöttünk,
Szivünk repes, ajkunkon hálaének.
A rég letűnt múlt árnyéka mögöttünk.
Az ünnepek zajától újra éled:
Reménynyel kezdett küzdelem, dicsőség,
Majd mártiromság, álnok árulás,
Körüllebeg, mi egykoron letűnt rég,
Mint szellem órán képzelt látomás.

•f- -I* +  +  •!* •»* -í*
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Hajnal dereng Vittenberg városából 
Egy uj, szabad kor fényes hajnala 
S az uj kor bátor, nagy apostolához 
Elmegy e honnak nagyja, apraja.
Majd megjővén e hon földére újra,
A feltámadt szabad szót hirdetik 
És sereg kél a vezérek nyomába,
K ik szivük hitét vallják, érezik.

Megostromolva a vakság hatalma 
A világosság ellen harczra kél.
Nagy seregével jutva diadalra,
A szabadságról bünösént Ítél.
Majd harczi zajban, vészben, küzdelemben, 
Az Isten ő szikráját védni megy 
S mit zsarnok önkény rabbá nyűgözött le, 
Feloldják újra azt a fegyverek.

Mikor a harcz pihenni tért, nyugodni, 
Bénultság fogta el a nemzetet.
A sötétség uralmat vett, hatalmat 
S a hitszabadság újra elveszett;
Tilos lön a szabad szó gondolatja,
A szív hitének bátor nyilt szava,
Csak mint remény élt jobbak kebelében, 
Hogy felderül még sorsuk hajnala.

S Frankhonban ime uj nap kél az ég en : 
Testvériség, szabadság, egyenlőség!
Mi népeknek szivében szunnyadt régen,
Az most kitörve fényes lánggal ég. 
Elhozta hozzánk szellő és futószó 
A nagy megváltás uj örömhirét 
S nagyok lakába, pórok gunyhójába 
Az uj tanok eszméit elvivék.

Tanácsra gyűltek az ország, a rendek, 
Szivökben bátor, nagy határozás,
Hogy mit Isten az égben gondolt, rendelt, 
Annak a földön sorja lenne más.
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Az Eg-leküldte, szívbe oltott eszmék 
Szabadságát jog s törvénynyé tevék,
Örök időkre, hogy a föld a menynyel 
Hgy hangból szólva egymást értenék.

E régi múltat ünnepelni jöttünk,
Szivünk repes, ajkunkon hálaének.
A rég letűnt múlt árnyéka mögöttünk 
Az ünnepek zajától újra éled.
Reménynyel kezdett küzdelem, dicsőség,
Majd martiromság, álnok árulás,
Körüllebeg, mi egykoron letűnt rég,
Mint szellem órán képzelt látomás.

A s c h e n d o r f  J ó z s e f .

— Jubiláns is ten tisz te le t tartatott az 1790/91-iki 26. t-cz. meg
hozatalának emlékére. A liturgiái részt nt. Stromp László m. t. 
végezte a theol. akad. énekkar közreműködése mellett. A szent 
beszédet nt. Dr. Masznyik Endre mondotta a CXVI. zsoltár 12—14. 
alapján, a nagy nap emlékéhez méltó tartalommal és ünnepélyességgel,

— Akadémiánk olvasóköre is megünnepelte saját kebelében a 
nevezetes vallásügyi törvény emléknapját. Az „Erős vár . . *“ el- 
éneklése, nt. dr. Masznyik Endre megnyitó szavai, Margócsy István 
korrajzszerü munkájának felolvasása az emlékezetes t. ez. meghozatalát 
megelőző időkről, végül záró ima. Ezekben folyt le az egyszerű, de 
megható ünnepély.

— K öszönetnyilvánítás. E helyütt is kifejezzük köszönetünket 
szeretett soproni testvéreinknek, hogy a múlt év novemberében tett 
látogatásunkat viszonozták és meghívásunknak szíves készséggel en
gedve, Eösze Zsigmond, Udvardy Sándor és Seyboldt Lajos kollegák 
képviseletében megjelentek körünkben, hogy jelenlétükkel csak rövid 
pár napi örömet is szerezzenek pozsonyi testvéreiknek s hogy ezen 
személyes érintkezési tény által is szorosabbra fűzzék ama testvér
szövetkezet kötelékét, mely a legutóbbi időben oly örvendetes módon

B E L É L E T Ü N K .
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bensőül. Örömünket még teljesebbé tette volna eperjesi testvéreink 
jelenléte, de reméljük, hogy a legközelebbi jövőben őket is szinről- 
szinre fogjuk üdvözölhetni. — A soproni testvérekkel töltött kellemes 
órák örvendetes emléke újólag köszönetre késztet s a viszontlátás 
édes reményét fakasztja keblünkben. Ad revidere!

— Lapunk főszerkesztője, szeretett Thuró Károly kollegánk, 
hosszas és súlyos betegségéből Isten segedelmével annyira felgyógyult, 
hogy jelen hó elején teljes felépülése czéljából haza utazhatott a 
Bácskába. Szivünkből kivánjuk a szeretett pályatársnak, hogy régi 
jó egészségét minél elébb teljesen visszanyerje!

— Felolvasás. F. é. május 16-án este 1/ 2 S  órakor akadémiánk 
„Olvasóköre soproni vendégei tiszteletére sikerült felolvasási estélyt“ 
rendezett díszes s főleg hölgyekből álló közönség részvéte mellett, a 
következő programmal: 1. „Valéria-keringő“ Linka C.-től. Előadja az 
akad. zenekdr. 2. „Harmincz pénz“ Szász Bélától. Szavalja Greguss 
Gyula, theologus. 3. „A halál.“ Elmefuttatás. Irta s felolvassa Har- 
sányi István, theologus. 4. Magyar dalok. Előadja az akad. zenekar.
5. „A légy.“ Yig monolog. Guyard E.-től. Előadja Taubinger Rudolf, 
theologus. 6. „Magyar induló. Előadja az akad. énekkar.

— A pozsonyi theol. akadémián az alapvizsgák jun. 19-én: a 
bölcsészeti tárgyakból — junius 26-án: a theol. encyclopaedia, egye
temes egyháztörténetből, valamint a nyelvekből — tartatnak meg. A 
szakvizsgák pedig junius 25 és 27-én lesznek a következő tárgysoro
zattal : junius 25-én a systematikai és exegetikai, junius 27-én a 
magyar prot. egyháztörténetből és a gyakorlati theologiából.

—  Az eperjesi evang. templomban f. é. május 26-án a deprecatió 
ünnepe tarta-ott. melyen a kollégium ifjúsága és tanári kara vett 
részt. Az ifjúság részéről Sárkány Béla III. é. theol. tartott beszédet, 
a tanári kar részéről pedig Hasslinszky Frigyes kollégiumi igazgató. 
Ezután következett az Úrvacsorának kiszolgáltatása.

— Az eperjesi theol. önképző s önsegélyző egyesület f. é. május 
3-án tartott gyűlésén Hörk József elnök emlékezett meg a Leopold- 
féle vallási törvény 100 éves évfordulójáról.

— Az eperjesi theologia kebeléből Doleschall Lajos, Sárkány 
Béla. Hörk József és Hajsó Gusztáv utaztak el a budapesti torna
versenyre.

— Vizsgák Eperjesen. Az eperjesi theologián lassankint megkez
dődnek a kolloquiumok. Az alap és szakvizsgák junius 16—24-ig 
terjedő időközben fognak megtartatni.

Wigand ¥.  K. nyomdája, Pozsonyban.
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B úcsúszó .
Jelen számmal veszik t. Olvasóink a czimlapot s tartalom- 

jegyzéket annak jeléül, hogy egy év végéhez jutottunk el. 
Egy év munkája van előttünk. Tudjuk, hogy G o n d o l a t u n 
ka t  nem emelhettük azon niveaura, nem értük el azon czélt, 
melyet kezdetekor kitűztünk magunknak. Ismerjük hiányait, 
fogyatékosságait, melyeket folytontartó önbirálgatás nagyon 
is élesen állított szemünk elé. Ha nem értük is el magas s 
magasztos czélunkat, tudjuk, hogy igyekezetünk mindig meg
volt, hogy folytonos törekvés által, némileg is megközelítsük.

De váljon eme fogyatékosságok daczára hiába való mun
kát végeztünk-e? Nem értünk-e el semmi czélt? Igen. Kicsiny 
bár, de fiatal törekvő erőkre felette fontos, mely későbbi 
működésűkben mindig vezérök lehet. Megismerték a munkások 
erejüket, mire vállalkozhatnak, mire nem. Jelen évi munkájuk 
sikerültsége eloszlatta félénkségüket s nevelte önérzetüket, 
fogyatékossága megóvta őket az önhittségtől. Az önérzet az 
a haszon, mely derék munkásaink osztályrészévé lett.

Ezen erkölcsi előmenetelre Önök, t. Olvasóink s Pártolóink, 
kegyes s hathatós anyagi támogatása által tettünk szert. Ha 
valaki, úgy mi vagyunk hálára kötelezve, ha visszapillantunk 
az év elejére s mikor az év végét nézzük, örülünk, hogy 
megtartottuk azon tért, hol, akadémiánk határain túl, a világba 
léphetünk. S ez örömmel s hálával tölt el Önök iránt, t. Ol
vasóink, s bizalommal a jövő iránt, hogy további kegyes segít
ségükkel meg is tarthatjuk azt. S most midőn „Gondolat“-unk- 
tól, t. Olvasóinktól s Pártolóinktól elválunk, mielőtt „Isten- 
hozzádot“ mondanánk, könyörgünk a Mindenható áldásáért, 
hogy a „Gondolat“ jövőre megújult erővel életre keljen! 
Isten legyen mindnyájunkkal!

A „Gondolat“ tisztikara nevében:

A felelős szerkesztő.
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Angyal és ördög.
I rta : C s ó k  G y ö r g y .  — (Folytatás.)

III. 0  te  s t a me n  t ömi  t a n  f oga l om.
A bibliai daemonologia felfogása tekintetében forrásaimmal némi 

meghasonlásba jutottam. Az alant felsorolt müvek ugyanis kivétel 
nélkül megegyeznek abban, bogy a biblia szellemtanát t a p a s z t a 
l ás on alapulónak tartják; továbbá az ég i t e s t e k e t  s azon ter
mészeti e r ő k e t ,  melyek kiváló jelenségekként tűnnek fel pl. forgó 
szél, tűzláng s azon erő, mely János ev. 5. 4 v. szerint a bethesdai 
tavat hullámzásba hozta, — szintén az angyalok kategóriája alá 
foglalják.

Az első nézetet nem fogadhattam el azon oknál fogva, mert a 
szellemek a zsidók hitének épúgy t e r m é s z e t f e l e t t i  tárgyát • 
képezték, mint Istenük : Jahve s nein képzelhető, hogy valaha szel
lemi lény érzékelhető alakban megjelent volna. Már pedig Istenen 
kívül semmiféle hatalom nem képes magát a természeti világban 
kinyilatkoztatni, igy ha léteztek volna valaha szellemek, nem lettek 
volna képesek létüket az emberiség tudomására hozni. Hogy az 
angyalok Isten kinyilatkoztatásának végrehajtói voltak, tehát az ő 
akaratából magokat ki is jelenthették, — ezt elhinui lehet, de tudo
mányos komolysággal valónak állítani legalább is merészség. A héber 
vallás történelmi fejlődésének tárgyalásánál kimutattam, bog}' az 
első két szellem a bálvány-istenek törpült alakjaiból lett s a szellem
tan idegen népek befolyása alatt lassanként fejlődött azon pontig, 
melyben ezt a keresztyénség találta. A második és harmadik nézetet 
a költői könyvekkel fogom megczáfolni.

Véleményem szerint a bibliai szellemektől elválaszthatlan a 
s z e nré 1 y i s é g fogalma. Az ember személyétől azonban nem csak 
abban különböznek, hogy anyagi testük nincs s tér és idő által nem 
korlátoztatnak, hanem az által is, hogy magasabb hatalommal bírnak.

*) Források :
llerczog és Plitt: „Real-Fncyclopädie für prot. Theol. und Kirche“ ez. miiből 

Kábel Róbert és Schmidt Aladár közleményei; — Carl äug. Hase: „Kv. prot. Dog
matik“ és Martensen : „Dogmatik“ ez. művéből az ide tartozó rész.

l‘J*

i l l  mi  iiMHiii ii M h i h i  i m  ui  I m i n  m i i  I h u m  m i m

I T H E O L O G I A .  |
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Hatalmuk korántsem növekedik az ó testamentomban mindenhatósággá, 
sőt mivel a béber anthropologia szerint az e m b e r  a teremtés közép
pontja, kiért van teremtve minden, (a mit az irás igy fejez ki : „neki 
mindenek alá vettettek“) a szellemeknek is az a rendeltetésük, hogy az 
embert — mint a teremtett lények legbecsesebbjét — szolgálják, 
bennök azt eszközöljék, a mit az Isten képmásának alkotójáról fel
fognia kell. Az emberhez van szabva, rendelve minden szellem. A 
szellemek személyes ö n t u d a t t a l  szolgálják alkotójukat és pedig 
akaratával vagy megegyezően, vagy ellentétben.

a) A z a n g y a l o k  legrégibb alakjai magukkal az istenekkel 
cseréltetnek fel, pl. midőn Jákobot álmában az angyal meginti, ez 
magát Béthel istenének mondja (Gén. 31, 14); Genesis 32 f. 24—32 v. 
szerint Jákob éjjel táborában bírókra kél egy szellemmel, kit hajnal 
felé legyőzvén, neve után tudakozódik; a szellem azonban vonakodik 
nevét megmondani, e helyett kijelenti, hogy ezentúl Jákob neve 
Izráel lészen „mert ha I s t e n  ellen diadalmas volt, az emberek ellen 
is diadalmas lesz“ (28 v.), — Jákob pedig „nevezé azt a helyet 
Pénielnek, mert l á t á m  — úgymond — a z  I s t e n t  s z i nr ő l -  
s z i n r e  és nem halék meg“ (30 v.). A legérdekesebb a mesében az, 
hogy ez Isten elleni harczban Jákobnak csupán a csípője szenvedett 
némi sérülést, mig Isten teljesen legyőzetett, sőt az emberi karok 
kényszerhatalma alatt még őt meg is áldotta! Exodus 3 f. 1—6 v.- 
ben Mózesnek jelenik meg az Úrnak angyala s magát Ábrahám, Izsák 
és Jákob Istenének á llítja ; ekként jelenti ki magát azon angyal, 
mely Jákobnak jelent meg álmában az égi lajtorján. Exodus 14 f. 
19 v.-ből megtudjuk azt is, hogy azon felhő és tűzoszlop, mely Mózes 
népe előtt vezérlőként vonúlt — s mely Exod 13. 2l-ben még Isten
nek mondatik — szintén az úr angyala volt.

A felhozott példák világosan szólnak amaz állításom mellett, 
hogy az Ur angyala az ős hébereknél egy volt istenükkel s csak 
midőn a Jahve tisztelet kiszorította a bálvány-cultust, lett önálló, de 
alárendelt szerepű szellemmé.

A fejlődés későbbi stádiumában az angyaltant vastag a n t h r o -  
p o m o r p h i s m u s  jellemzi. Genesis 18 f.-ben le van Írva a követ
kező esemény: Ábrahám szállásán világos nappal megjelenik három 
angyal férfi képében s itt a legszivélyesebb vendégszeretetben része
sülnek. Ábrahám kéri őket, mosnák meg lábaikat, feleségét pedig 
sütés-főzésre utasítja. Sára asszony tejet, vajat, hamuban sült pogá
csát és borjú-sültet tesz az angyalok elé és azok „evének. “ Az 
öreg ember pár beszélgetésbe ered az angyalokkal, azok n y e l v é t  
m e g é r t i  s midőn az egyik angyal Ígéretet tesz hálából a szives
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ellátásért — Ábrahámnak, hogy neje egy év leforgása alatt gyer
meket szül, — Sára gondolva vénségére elmosolyodik fölötte mint 
valami bohóságon. Majd midőn Sodorna és Gumóra elpusztítása szóba 
jön, Ábrahám alkudozni kezd az Ur angyalával a kialkudja, hogy 
ha 10 jó embert fog találni Sodomában, — megkegyelmez a városnak.

Ezen érzékies felfogás tetőpontját éri el a Genesis 6-ik fejeze
tében, mert e hely szerint: rLátták az Istennek fiai az emberek 
leányait, hogy szépek volnának és vettek maguknak feleségeket mind
azok közül, kiket kedvelnek vala“ (2 v.) s e frigyükből származtak 
az óriások (4 v.)

Az úr angyala később sokszorosittatott és , M al each i m“ nevén 
Jahve theokratiai czéljainak szolgálatában — mint az Isteni kinyilat
koztatás eszközei működnek az irás szerint.

Az angyalokat közelebbről nem határozza meg a Pentateuch, 
lényegükről s Jahvénak általuk való dicsőítéséről sohasem szól s 
csak földön járó kelő angyalokat ismer, melyek a történeti könyvek 
szerint jók  (Salam. I. 29, 9.) és e s z e s e k  (Sal. II. 14, 20.)

Az idegen népekkel viselt háborúk korszakában az úr angya
láról való fogalmak is a zsidó nép harczias jelleméhez idomultak. 
Jósué a nagy vezér földre borúi az égi sereg fejedelme előtt, midőn 
ez mezítelen pallossal kezében megjelenik előtte. E v é s z  a n g y a l  
(Maleach-ráim) hadi terve folytán omlottak le Jerichó falai; ennek 
boszuja miatt hullott el 70,000 izraelita döghalálban „majd midőn 
fölemelte kezét Jeruzsálem ellen is, hogy azt elpusztítaná, megszánd 
az Ur a veszedelmet és monda az angyalnak, ki a népet öli vala: 
„Elég immár, hagyd el.“ (Sám. II. 24 16.) vagy midőn az assyrok 
megszállók Jeruzsálemet, a vészangyal 186,000 embert mészárolt le 
egy éjjel közülök s igy szahaditá meg a szent várost (Jes. 37. 36.).

Sokkal fejlettebb goudolkozást árul el az angyalok másik alakja, 
a C h e r u b i m.  A Cherubimok eredetileg hasonlóan a Sphinxhez és 
Griffekhez a s z e n t  h e l y e k  ő r z ő i  v o l t a k  a héber néphit 
szerint.

Isten „midőn kiűzte az embert, helyezé Eden kertének bemene
tele felől a Cherubimokat villogó kétélű pallossal az életfája utjának 
őrizetére.“ (Gén. 3. 24.). Később az Isten házának lakóit ábrázolták 
és Salamon király fényes templomában, a Szentek-Szén tjében helyez
tettek el faragott képeik. Testök fenyőfából készült és beborlttatott 
aranynyal. Lehajtó fejőkkel a kegyelem trónusára néztek, melyet 
hosszú kiterjesztett szárnyaikkal fedeztek be, — e szárnyak között 
lebegett a „ s e c h é n á “ nevű fényes felhő, melyben Isten lakozott. A
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templem kárpitja és oldalfalai szintén Cherubképekkel voltak befestve 
s ott Jabve gondviselését jelképezték.

Az angyaltan betetőzését a próféták könyveiben éri el. A Pen
tateuch s a történeti könyvekben előforduló Maleachim kiszoríttatik a 
nyelv használatból s helyébe a „ben é h a e 1 o b i m“ kifejezés lép, a 
mi kétségkívül nem azt jelenti, hogy „Isteneknek fiai“ hanem 
„ I s t e n  f i a i . “ Az „istenfia“ kifejezés azon viszonyt jelzi, mely
ben a jó szellemek a legjobb szellemmel — Jahveval állanak. 
E fiák alkotják együttvéve a „ s z e n t e k n e k  g y ü l e k e 
z e t é t “ (kehal kedósim, vagy szód kedósim 89-dik Zsoltár 
6—8. v.), kik Atyjukat dicsőítik. Különösen két alak emelkedik ki a 
szentek gj^ülekezetéből, — az egyik Jessaia prófétánál S z e r a p h i m  
néven, — a másik a zsoltárokban C h e r u b i m o k  serege czi- 
men.

Jessaia próféta igy Írja le egyik visióját: „A mely esztendőben 
meghala Uzziás király, akkor látám az urat nagy magas és felemel
tetett székben és az ő prémei betölték a templomot. Szeraphimok 
állanak a szék körül s mindeniknek hat-hat szárnya vala; melynek 
kettejével arczát fedezte be, kettejével lábát fedezte be és kettejével 
repült. És egyik a másikat indítván, azt mondá: S z e n t ,  s z e n t ,  
s z e n t ,  a s e r e g e k n e k  u r a  s t e l j e s  m i n d  a f ö l d  a z ő  
d i c s ő s é g é v e l !  És az angyaloknak kiáltásától megrendülének az 
ajtók küszöbei és a ház betelék füsttel.“ (6. f. 1—4).

Mint látjuk, a Szeraphimok olyan mennybéli karénekes-félék 
voltak, kik a földre nem igen tették a lábukat s néha még is meg
történt, hogy leszállottak, akkor — a leírások után következtetve — 
madár módjára repültek.

A Cherubimok az isteni kijelentés vehiculumaivá lettek s gyak
ran a nyargaló széllel egyidőben, ennek kíséretében jelentek meg.

Ezékiel próféta (1. fej.-ben) visióját ekként beszéli el:
„ ............ (4. verstől) És látám, ime forgó szél jő éjszakról és

nagy felhő, tűzzel vegyest, mely körül nagy fényesség vala és köze
pén, mint tüzes színnek ábrázata, a tűznek közepén; annak közepé
ből tetszék ki négy lelkes állat képmása és ez volt az ő arczuk; 
emberi kép vala rajtuk és mindeniknek négy arcza volt és négy 
szárnya mindeniknek és az ő lábaik egyenes lábak, de lábaik talpa 
mint a borjú lábak talpa és szikráztak mint a csiszolt aczélnak lapja; 
továbbá emberi kezek valának az ő szárnyaik alatt négy rész felől 
és arczuk és szárnyaik valának mind a négy rész fe lő l............ ar
czuk hasonlított jobb felől mind a négynek az emberi arczhoz és 
oroszlán arczhoz és mind „a négynek balja felől az ökör arczhoz és
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sas arcza volt mind a négynek * ) . . . .  és e lelkes állatok tekinte
tének hasonlatossága, mint az égő üszögé, mint a fáklyák fénye, 
mely ide 9 tova futkároz a lelkes állatok közt és e tűznek fényes
sége vala és e tűzből villámlás méné k i .............és mikor láttam
volna a lelkes állatokat, ime egy kerék vala a földön az állatok 
mellett, mind az ő négy arczuk felől. A kerekeknek tekintete é9
azoknak alakzata mint a Társisnak s z in e .............mikor mennek vala
négy oldalon ménének és meg nem fordulának mikor jártak. A ke
rekeknek talpa volt és azoknak talpa rakva volt szemekkel köröskörül
mind a négynek.................és hal lám az ő szárnyaik zúgását mint sok
víznek zuhogását és mint a Mindenható sz a v á t .................. stb. és
látám és esém az én orezámra és egy szólónak szavát hal lám.“

E phantastikus képet bajos ugyan elképzelni is, de annyit mégis 
megtudunk belőle, hogy az angyaloknak ez az alakja csakis Ezékiel 
költői képzeletében élt, a néphit tárgyát azonban sohasem ké
pezte.

Dániel könyvében (10. f. 5 —6. v.) kevesebb pbantasiával van az 
megírva, de itt a 12. f. 7. v.-ben hozzá van téve, hogy az angyal
felemeli jobbját s m e g e s k ü s z i k  az élő Istenre, hogy jóslása —
mely Izráel romlására vonatkozik — be fog teljesülni. Dániel próféta 
Ö9mer az angyaloknál még egy magasabb kategóriát is, az u n.
„szárim“-okat. Dániel 10. f. 13. „ .............M i h á l y  (Mikháél) angyal
egy a főfejedelmek közül jőve, hogy nekem segítségül lenne . . . “ ; 
a 8. fej. 16 ban, valamint 9. f. 21-ben G á b r i e l t  említi s bár nem 
nevezi angyalnak, mégis megjelenési módja és hatásából szellemteje- 
delem voltára következtethetünk. Gábrielnek segítői szerepén kívül 
még az a speciális hivatása is van, hogy feltárja Dániel próféta előtt 
a jövendőt képlátományok által, melyeket mig magyaráz, az alatt 
Dánielt álomba meríti.

A fogság utáni korban nagy szerepet visznek az őr ángy a 1 o k, 
kiknek viselt dolgai leginkább a zsoltárokban vannak megénekelve. 
„Tábort jár az Urnák angyala az őtet félők körül és megszabadítja 
őket“ (34-ik Zsolt. 8.); „mert az ő angyalinak parancsolt te felőled, 
hogy őrizzenek téged minden utaidban.“ (91. Zs. 11.)

Az őrangyal figyelme még az anyagi szükségletekre is kiterjed 
a fogság előtti nép hite szerint pl. midőn Illés próféta szomjúság,

*) E képet föl lehet alkotó részeire bontani s akkor az e m b e r  Isten b ö 1- 
c s e s é g é n e k  symholuma; az o r o s z l á n  Jahve erejének, m i n d e n h a t ó s á g á 
nak jelképe, a kettő összetételéből nyerjük a Sphinx képét; az ö k ö r  azonos az 
egyptomi bikabál ványnyal s jelenti a t e r m é k e n y s é g e t ;  a s a s  pedig kiterjesz
tett szárnyaival a g o n d v i s e l é s  eszméjét fejezi ki.
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éhség, üldöztetés által elgyötörve lefeküdt egy fa alá a pasztában, 
ott talán örökre elszenderűlt volna, ha az Úrnak angyala álmából 
íöl nem költi s evésre nem serkenti. Illés „midőn ide s tova tekin
tett, ime fejénél vala egy szén között sült pogácsa és egy edény
v iz ............ felkelvén azért evék és ivék és méné annak az ételnek
erejével negyven nap és negyven éjjel mind az Isten hegyéig, — 
Hórebig“ . . (I. Kir. 19 fej.)

Számos helyen találunk utalást majd az e g y e s  egyén ,  majd 
e g é s z  I z r á e l  őrangyalára s ezek legközelebbi rokonságban állanak 
a pogányok n e m t ő i v e l ;  miként ezek, úgy amazok is a gondvise
lés eszméjét emberiesen érzékitve tükröztetik vissza.

A héberek angyalai lényegileg egyek a pogányok nemtőivel, 
mert hiszen mindannyian s z e l l e me k ,  — de egymástól különböznek 
is, mert a nemtők hatalmukat önmagukban bírják, tetteik indokát 
saját elhatározásuk képezi, holott az Úr angyalai mindenöket Jabve
tői nyerték s működésüket Isten akarata irányítja.

Ezek után azon ígéretemnek kívánok megfelelni, mely szerint 
megczáfolni megkísérlem azok állítását, kik az é g i s e r e g e t  (czebá 
hassámajim), sőt egyes természeti j e l e n s é g e k e t  is hajlandók az 
angyalok kategóriájába sorozni.

A helyek, melyekre hivatkozni szoktak leginkább ezek: 89-ik 
Zsolt 6 v. „annak okáért az e g e k  hirdetik a te csodálatos dolgodat 
Uram ! és a te igazmondásodat a szentek gyülekezetiben“. Jób könyve 
38 fej. 7 v. „ Mi k o r  a f é n y e s  c s i l l a g o k  e g y e n l ő k é p e n  
d i c s é r n é n e k  e n g e m  és  az  I s t e n n e k  m i n d e n  f i a i  
ö r v e n d e z n é n e k “ ; ezt mondja az Úr. A természeti erők s jelen
ségekre: 104 Zs. 4. „ki a s z e l e k e t  az  ő k ö v e t i v é  t e t t e  és 
ő s z o l g á i v á  a l á n g o l ó  t ü z e t “ ; 148 Zs. 8. „Tűz és kőeső,  
hó és n e d v e s s é g ,  s z e l e k ,  k i k  az  ő a k a r a t j á n a k  e n g e d -  
t  e k“. stb.

A felhozott idézetek első tekintetre valóban támogatni látszanak 
azon nézetet, hogy itt is szellemi lényekről volna szó. Tekintsük 
azonban közelebbről a dolgot.

Különösen a Zsoltárok könyve az, melyben az Isteni minden
hatóság költői emelkedettséggel dicsőítve van, hiszen a Zsoltárok 
költemények a szó legigazabb értelmében véve; a népdalokhoz hasonló 
keletkezést s elterjedést tüntetnek fel, — ezek voltak a zsidó nép 
v a l l á s o s  é n e k e i .  Mit csudálkoznánk tehát azon, ha ez énekek 
legnagyobb része oly magasan szárnyal, kifejezései oly erőteljesek, 
hasonlatai oly annyira találók, hogy azt utolérni is csak oly vallásos 
érzület mellett volna lehetséges, mint a minő a zsidók közérzülete
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volt! Az idézett helyek is — véleményem szerint — az Isten 
m i n d e n h a t ó s á g á n a k  kifejezésére törekszenek s ezt a leghatal
masabb természeti erőknek (tűz, viz. hó, eső, szélvész) Isten szolgáivá 
való alacsonyitása által vélik elérhetni; — avagy midőn Jahve 
n a g y s á g á r ó l ,  b ö l c s e s s é g é r ő l  emlékeztek meg, mivel dicsér
hették volna őt magasztosabban, mintha rámutattak művére, a világ
mindenségre ? (ég, csillagok). A képek keleties színezete, választékos
sága könnyen meggyőzhet bennünket arról, hogy e helyen nem szel
lemekről, hanem óriási méretű m e t a p h o r á k r ó l  és p e r s o n  ifi-  
k á l t  t e r m é s z e t i  e r ő k r ő l  van szó.

Tiltakozik ama felfogás ellen a héberek fejlődési történelme is, 
mely szerint ők a csillagos égboltot Isten l a k á n a k  képzelték, 
melynek területén a csillagoknak — mint holt égi testeknek — egy- 
forma járását észlelték s tudták azt is, hogy azt Jahve eszközli.

De legjobban tiltakozik ama felfogás ellen az ó testamentom 
angelologiája, mely szellemeinél mindenkor ö n t u d a t o s s á g o t  s 
t é r  és  i d ő b e l i  k o r l á t l a n s á g o t  feltételezett, holott a csil
lagoknál épen ez hiányzott.

Eszembe jut e soroknál Berzsenyi „Fohászának" következő stró
fája :

„Téged d i c s ő i t  a zenith és nadir,
A szélvészek bús harcza, égi láng 
Villáma, harmatcsepp, virágszál 
H i r d e t i  nagy kezed alkotásit."

Kinek jutna eszébe ezt betű szerinti értelemben venni s a szél
vészben, lángban hymnusokat éneklő szellemekre gondolni. Pedig 
Jessaia próféta még azt a költői szabadságot is megengedte magá
nak, hogy angyalait annyira megénekeltette, hogy „az ajtók küszöbei 
is megrendülének“, — sőt még az ének szövegét is leírta! (Lásd 
fentebb). Fel lehet ellenvetésül hozni, hogy a Zsoltárok körülbelül 
20fJ0—3000 esztendővel ez előtt keletkeztek s akkor még gondolkodhat
tak oly együgyűen. Azonban ne feledjük, hogy a Zsoltárok csak a 
babyloni fogság után gyüjtettek össze, holott oly régi Írók, mint 
Illés, Jessaia sohasem cserélik föl az angyalokat a csillagokkal, vagy 
természeti jelenségekkel s ha ily dolgokkal kapcsolatba hozzák némely
kor, azt azért teszik, mert a szellem hatalmát az anyag fölött akar
ják föltüntetni.

Nem támogatják ama felfogást Ezékiel és Dániel próféták 
jelenései sem, mert visiójuk leírásakor mindig előre bocsátják, hogy 
az csak „ l á t o m á n y “ („Marót elóhim“), melynek realitás nem felel 
meg; a mire ugyan magától is rájönne mindenki, ha pusztán az el-
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beszélés zavarosságát veszi figyelembe. A mennyire kivehető, eme 
visióknál a szél szintén csak kisérő vagy hordozó eszközként szere* 
pel, a tűz pedig a hasonlóság, fény, tisztaság jelzésére szolgál. Ján. 
ev. 5. 4-re elég legyen czáfolatul azoknak szava, kik hivatkoznak rá. 
Martensen és Hase igy szól: „Ha János ev. 5 r. 4. verse hiteles 
v o l n a ,  akkor“ . . . . ! !

Ez — nézetem szerint — az ó testamentom angelologiájának 
helyes felfogása. Az egész Organismus sok tekintetben érzékitett 
szellemi hatalmakból áll, melynek egy része képezi Jahve udvarát s 
„isten fiai“, Szeraphim és Cherubim nevezet alatt az ő dicsőité- 
sével tölti be élethivatását; más része Maleachim gyűjtő neve 
alatt Jahve theokratikus kinyilatkoztatásánál alkalmaztatik.

Volt tehát a zsidó népnek angyalokban való hite, de Jahve 
mindenhatóságának sérelme nélkül, sőt — mondhatjuk — a Zsoltá
rokban ezek által Isten transcendentális léte, fenségessége és a t y a i  
g o n d v i s e l é s e  emeltetik ki. (Folyt, köv.)

Az 1790/91-ik évi országgyűlés, kiváló tekintettel a 
vallásügyi törvényre.

Irta : J á u o s y  L a j o s .  -— (Vége.)
Fontos, rendkívül fontos tehát ezen törvény különösen protestáns 

egyházunk szempotjáhól. Igaz még nem teljes, még messze, nagyon 
messze van az az idő, melyben a teljes egyenlőség és viszonosság 
elve lesz uralkodóvá a különböző felekezetek között: a róm. katho- 
likus egyházzal szemben számos sérelmes pontja van. Ilyen mindjárt 
a 2-ik pont: mely a templomok épitését a megye kiküldte vegyes 
bizottság határozatától teszi függővé. Ilyen a 13-ik pont is. Mig a 
protestáns vallásról kiki kénye-kedve szerint térhet át a róm. katho- 
likusra, addig erről a békekötések által bevett evangelmi vallásokra 
való áttérés ellenkezvén a róm. kath. vallás elveivel, minden előfor
duló esetet ő felségének kell feljelenteni s szigorú büntetés sújtja 
azt, ki valamely katholikust az evangelmi vallásra való áttérésre, 
bárminő eszközzel kecsegtet.

Bármennyire kívánja is valaki a protestantismust, s bármennyire 
meg legyen is győződve annak igazsága felől, bizonyára nem igen 
teszi ki magát annak a kellemetlenségnek, hogy nevét áttérése miatt 
egész a királyi trónusig meghurczoltassa, inkább meghal úgy 
a mint született. Különösen, mikor nemcsak magát, hanem gyerme
keit, sőt összes maradékait is meggyalázza ezen tettével, olyasmit



követvén el, mit a törvény bűnnek bélyegez! S azután nem foghat
ják-e rá minden áttérőre, hogy kecsegtették, hogy esze ágában sem 
volt volna az áttérés, ha ilyen, meg ilyen javakkal nem járt volna 
az. Jaj annak, a ki áttér, de jaj annak is, a ki az ilyen áttérőt 
felveszi!

»Sérelmes a Horvát-Slavon országok és Dalmatiára vonatkozó 
14. pont; mely egyenesen lehetetlenné teszi amaz országrészekben a 
Protestantismus elterjedését. E pont értelmében ugyanis nevezett or
szágrészekben a protestánsok sem birtokát nem szerezhetnek, sem 
köz vagy inagánhivatalokat nem vállalhatnak; új gyülekezetek tehát 
semmiképen nem alakulhatnak s a meglevők is — körülbelül 7 pro
testáns gyülekezet volt akkorában Slavoniában — csak a status 
quoban maradhatnak, az az megtarthatják azt a szabadságot, a mit 
a türelmi rendelet biztosított nekik.

Legsérelmesebb, a a protestánsokra leglealázóbb a 15. pont in
tézkedése, melynél lógva vegyes házasságot mindig csak rom. kath. 
lelkész előtt lehet kötni, s a vegyes házasságokból származó gyer
mekek, ha az atya katholikus, valamennyen, ha pedig az anya katho- 
likus, csak a ligyermekek kövessék atyjoknak vallását. Hogy házas
ságkötéseknél a róni. kath. papoknak minő befolyásuk vau inég most 
is a házasságot kötő felekre s ezek rokonaira, azt mindnyájan tudjuk. 
Ez a hatalom, ez a befolyás semmivel sem volt kisebb száz eszten
dővel ezelőtt, úgy hogy ha a protestáns férj egész életében nem 
akarta magát kitenni neje rokonai s a gyóntatószék hatása 
következtében neje részéről is támadható szemrehányásoknak, szó
val ha csak pokollá nem akarta változtatni földi életét, kénytelen 
volt reversalist adni, melynek megtartásáról *azután gondoskodott a 
plébános és a részén álló világi hatóság. De eltekintve a reversal i- 
soktól, ezek nélkül is roppant elsőbbsége volt a róm. kath. egyház
nak az evangéliumi lelett Ha ugyanis az atya katholikus volt, az 
összes gyermekek az ő vallását tartoztak követni, inig az evangélikus 
atyának csak íigyermekei lehettek evangélikusok ; nyolcz évtized alatt 
a protestánsegyház ezen az utón legalább is 480.000 lelket veszített 
s ha a törvény továbbra is megmarad : eljő az idő, midőn a magyar 
protestáns egyház utolsó tagja is sírba száll s az egyház megsemmi
sül, a nélkül, hogy véres harczok vagy lobogó máglyák pusztították 
volna azt.

Honnét tehát az a nagy hűhó ezzel a törvénynyel, miért tart
juk mi azt olyan nagy vívmánynak, miért ujjongott a magyar haza 
evangélikus lakossága 100 esztendővel ezelőtt s miért ujjong, miért 
adózik a késő ivadék is buzgó hálaadással a népek istenének? Hisz
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alig nyújtott e törvény valami biztosítékot s a mit adott is, inkább 
vesztünkre volt az, mint előnyünkre!

Nem is egyes intézkedéseiben van ezen törvénynek főjelentősége, 
bár ezek sem megvetendők a megelőző kor szomorú viszonyaival 
szemben, — hanem a törvény alapgondolatában; azon tulajdonságá
ban, melynél fogva a bécsi és linczi békekötéseken s ezeknek beczik- 
kelyezését magukban foglaló törvényeken kivül, az összes azóta 
létrejött törvényeket, királyi rendeleteket és explanatiokat érvény
teleneknek jelenti ki s a magyar protestánsok egyedüli és biztos 
alapjául a bécsi békét s az ezt magában foglaló 1608-iki törvényt 
jeleli meg. Mint azt ismertetésünk közben megértettük, a róm. kath. 
papság mit sem akart erről hallani; később nem bánta volna, ha a 
törvényeket felveszik is, csak a békére ne hivatkozzanak. De nagyon 
jól tudták protestáns elődeink, tudták a felvilágosodott katholikusok 
is, kik kezdettől fogva feleink mellett küzdöttek, hogy ezen egy 
kis szócskán fordul meg az egész törvény, ezen egy szócskától függ 
az egész nemzet nyugalma, jövő boldogsága! A békekötés ugyanis 
örök érvényben álló, semmiféle országgyűlési többségtől soha meg 
nem dönthető szerződés két teljesen egyenlő rangú fél között. Neve
zett békekötéseinknél az osztrák uralkodó illetve a magyar király és 
a szintén souverain erdélyi fejedelem állottak egymással szemben; az 
általuk létrehozott két oldalú szerződést, a mint közös akarattal hoz
ták létre, úgy megváltoztatását is a két, teljesen egyenlő rangú fél, 
csak közösen eszközölheti. S mivel ez 1608 óta nem történt meg, mi
vel a bécsi béke ellenzése, az összes ellenmondások és ezekből folyó 
összes intézkedések csak az egyik fél, a római katholikus fél részéről 
történtek: az összes ellenmondások s az ezeken nyugvó összes intéz
kedések mind érvénytelenek s a bécsi béke 1790/91-ben ép oly meg- 
dönthetlenül áll, mint megkötésének pillanatában. Az 1890/91-iki tör
vény tehát nem megújítása a bécsi békének, hisz ez szilárdan áll meg
kötése óta, a törvény ennek csak kifejtése.

A bécsi béke, mint ezt mindnyájan tudjuk, teljes vallás szabad
ságot biztosít a protestánsoknak. Ezt a teljes vallásszabadságot nem 
rontja le azon ismeretes s ellenünk oly számtalanszor sérelmesen fel
használt záradéka: a római kath. vallás jogsérelme nélkül. A róm. 
kath. papság s némely katholikus világiak, mint láttuk, még 1790/91- 
ben is úgy ítélnek, hogy e két értelmű záradék a protestáns vallás- 
szabadság megszorításával a róm. kath. vallást mintegy uralkodónak 
jelenti ki, a mely nagylelkűen kegyelemfalatot vet a jövevénynek. 
A kik így ítélnek, azok szem elől tévesztik a kérdéses záradék kelet
kezésekor létezett történelmi viszonyokat. Mi volt ugyanis akkoriban
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a rom. katholikus vallás? Jezsuiták tudósítanak róla, tehát még a 
legultramontánabb katholikusnak is el kell ismernie, hogy a bécsi 
béke korszakában három mágnás családon kívül az egész ország a 
protestantismust vallotta hitének. A rom. katholikusok elenyésző 
csekélységben voltak még a legmagasabb osztályokban is, annál in
kább a nemesség között, mely az üldözések alatt is oly tántoríthat- 
lanúl ragaszkodott újított hitéhez. A rom. katholikus vallás a kisebb
ség, a számba is alig jöhető kisebbség vallása volt, melynek életéért 
kellett rettegnie; félnie kellett, hogy a hatalmas protestantismus el 
ne nyomja, ki ne irtsa; el ne szedje templomait, el ne kergesse meg
maradt papjait, fel ne ossza, közjavaknak ne tekintse a püspökségnek 
még mindig meglevő hatalmas birtokait Ezt jelenti e záradék, ezért 
kívánták felvenni a csekély száma katholikusok: a rom. kath. vallás 
jogsérelme nélkül.

A bécsi és linczi békekötések tehát feltétlen s a róni. k a to 
likusokéval legalább is egyenlő vallásszabadságot biztosítanak a pro
testánsoknak. S ha az 1790/91-iki törvény az említett békekötéseknek 
nem megújítása — a mi nem is lehet — hanem csak kifejtése, részle
tezése az azokban meglevő feltétlen vallásszabadságnak, — ha ez a 
részletezés nem megfelelő, ha a kifejtett részek nem fedezik teljesen 
a fogalmat: ez nem ennek a hibája, hanem azé, ki azt a részletezést 
megalkotta és mindig megmarad a lehetőség a vallásszabadságnak 
tökéletesebb kifejtésére. Más szóval, ha az 1790/91-ik évi XXVI-ik 
t. ez. nem foglalja is magában a teljes vallásszabadságot, ama szillárd 
és örökké érvényben levő alapjánál fogva mindig kiegészíthető, min
dig tökéletesbíthető, a mint hogy ez meg is történt a következő kor
szakok országgyűlései alatt.

Minden fogyatkozásai mellett is nagy vívmánya volt tehát az 
1790/91. évi XXVI ik törvényezikk a magyarhoni protestantismusnak. 
Az állammal szemben olyan önállóságot biztosit ez egyházunknak, a 
milyen önállósággal a művelt Európának egy egyháza sem dicseked
hetik. A róm. kath. egyházzal való viszonyban igaz, hogy mostoha, 
vannak egyes hiányai, fogyatkozásai, de ezeket idővel mindig jobban 
és jobban levetkőzheti belőlük mind nagyobb és nagyobb tökéletes- 
séggel kibontakozhatik. Mindezeknél fogva méltán határozhatták el 
a protestáns rendek 1791. márczius 10—12-ig tartott vegyes tanács
kozásaikban, hogy május első napjaiban az összes protestáns egy
házak hálaadó ünnepeket tartsanak a törvény emlékére, méltán 
ünnepeljük meg mi is késő utódok a törvényadás 100-ik évfordulóját!
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Giordano Bruno,
Irta: *

Giordano Brúnó a 16-ik századnak, az emberi elme legfényesebb 
korának volt embere. Azon újították meg a vallást, a philosophiát. 
Az emberek friss örömmel élvezik az uj szabadság levegőjét, az uj 
igazságoknak napról napra erősbÖdő fényét. Természetes, bogy ezen 
uj világ nem keletkezett egyszerre, csak erős és hosszas küzdelem után. 
Azon hősi küzdők közé tartozik Giordano Brúnó is, kik az elsők közt 
lobogtatták a szabadság zászlóját s kik elszántan harczoltak a sza
badságot fogva tartó hatalom ellen.

0  a középkori iskolában tanult, melybe oly sokáig járt az em
beriség. Igaz, kitűnő volt ez iskola a maga nemében, tanultak benne 
sokat, de tudást nem, s -lassan lassan érezni kezdék, hogy tulajdonkép 
nem tudnak semmit. Ekkor elfordulnak tőle, gúnynyal, megvetéssel 
illetik a tanult fogalmat és megtámadják az uralkodó világfelfogást, 
különösen annak alapját Aristotelest. Általában ezen kor főjellem
vonása a küzdelem az elkobzott szabadságért. Be kell vallani, hogy 
középkor nevezetes munkát végzett, de veszedelmes végletekbe sodorta 
az elmét; uj életet ébresztett, de rabszolgaságba hajtotta az emberi 
értelmet. Az ókor kincseiből fegyvereket kovácsolt, mint pl. Aristote
les tanaiból. Czélját teljesen eléri, mely abban állt, hogy az ember 
mondjon le a szabad gondolkodásról ; eléri annyira, hogy évszázadokon 
át az emberek majd teljesen lemondnak a dolgok elfogulatlan, önálló 
vizsgálásáról. Elnyomta a legtermészetesebb ösztönt, a kíváncsiságot, 
a tudás után való vágyat. A legvastagabb tudatlanság ült a lelke
ken; hittek mindent, a mi a legegyszerűbb, józan gondolkodással is 
ellenkezett. A képtelenségekbe vetett bit ellepte az állami és egyházi, 
társadalmi és egyéni életet.

E szellemszegénység meztelenségét egy furcsa mesterséges rend
szer takarta, mely minden mesterkéltsége daczára is elég erős és 
tartós volt, mert ezen nyugodott az egyház és állam s ezek ép ezért 
bele nevelték, belekényszerítették s bennfogva tartották az embe
reket.

Azon nagy hatalom ellen támadt az ellenzéknek kezdetben 
kicsiny, de újra meg újra erősbödve, nagyobbodva feltámadó szel-



lerne, mely a régi hajlék lerontásához fogott, a mi úgyis roskadozó 
felben volt inár. Ezen ellenzék erősen meg volt győződve arról, h ogy  
a régi tarthatatlan, hogy a középkori felfogás sötét börtönében tovább 
nem maradhat. Az egyház, az állam szövetkezve álltak ellent, de 
sikertelenül, mert azt a szellemet elfojtani nem lehetett. Az élet-halál 
harca kezdetén látjuk küzdeni Giordano Brúnót is.

Giordano 1548-ban, az olasz királyságban, Kólában született; 
innen — nólai. 0  igazi olasz vér; heves, mint szülőföldének izzó lég
köre és tűzhányó talaja; tüzes, mint Nápoly sötét, nehéz bora; 
változó kedvű, mint hazája éghajlata. Rendíthetlen bátorsága, gőgös 
daeza, mely semmiféle tekintélyt el nem ismert, gazdag képzelő ereje, 
költői hajlama és sokoldalú humora képesiték őt a szünetnélküli 
harczra a csak ezen tulajdonságai alapján értjük meg kalandos és 
küzdelmes életét.

Tanulmányait — 10 vagy 11 éves korában Nápolyban kezdte 
meg. Minthogy szegénysége miatt tudomány után szomjuhozó lelkét, 
ki nem elégíthette volna — igy inkább szükségből, mint benső hiva
tás érzetből, — 1563-ban a domonkosok rendébe lépett. Ellenségei
azt állítják róla, hogy még a zárdába való belépése előtt megromlott 
erkölcse. Itt a kolostorban irta meg — Noé bárkája czimű aatirikus 
munkáját, melyet a kath. igazhitűség heves védőjének V. Pina pápá
nak ajánlott. Ezen munka elveszett ugyan, de tartalma ismeretes. 
Az állatok a fölött versengenek, hogy nnly rangfokozatban teleped
jenek le a bárkában; mig végre a szamárnak jut a legjobb hely. 
Azon munkája megmutatja milyen volt élete fogadásával szemben, 
tisztelete a kor felfogása iránt. Előre látható volt, hogy oly szabad 
önálló gondolkodású lélek csakhamar meg hason lik a zárdával. S ez 
nemsokára be is következett. Tudományos meggyőződésének jogos 
óhaja, rajongó szeretete a természet iránt gyűlöletessé tették előtte 
a szerzetesi ruhát; gyűlölte különösen Aristotelest, kinek tanrend
szerén nyugodott az egyház tudománya.

Ily ellenséges érzelmek szülte munkáiért gyanús szemmel nézték, 
sőt még novitius korában be is vádolták mint olyant, ki a szenteket 
nem tiszteli, szobájából a kereszten kivül minden képet eltávolít. 
Ezen vádat a rend priorja nem sokba vette; azonban az 1575-ben 
benyújtott vád már veszélylyel fenyegette. Ezt sejtve Brúnó tisztá
zás végett személyesen elment Rómába. De midőn azt hallotta, hogy 
az ellene hozott vádak igen fölszaporodtak, különösen, hogy Erasmus- 
nak titokban olvasott munkáját is megtalálták lakásán, ledobta a 
barátcsuhát, mely nézete szerint hazugságba zárta, és sietve elhagyta 
Rómát. Most száműzött, volt, de mégis mily boldognak érezte magát
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élénken mutatja azt egy sonetteje. „Kiszabadultam a szűk és sötét 
börtönből, melyben annyi éven keresztül a tévedés lebilincselve 
őrzött, bol hagyjam a lánczot, melyet irigy és vad ellenségem keze 
rám fűzött?“

Harmincz évhez közel volt, midőn lánczaitól megszabadulva 
menekült. Ez időtől fogva nem volt nyugta sehol. Száműzetése három 
első évében észak Olaszországot utazta be városról városra menve. 
Páduában jobb támogatás reményében ismét fölvette a szerzetesi 
ruhát. Üldözői mindenütt nyomában voltak; kénytelen volt tehát el
hagyni Olaszországot. Útját Genf felé folytatta. Onnan a protestánsok 
iránt való gyűlölettel szivében Lyonba, majd Touloseba ment. Mara
dása itt sem volt sokáig, részben mivel Aristoteles híveit maga ellen 
lázította, részben mivel társai irigységét és féltékenységét vonta 
magára. Toulouseból Párisba tért be; ennek utczái a szt. Bertalan 
éjben ontott vértől még sikamlósak voltak. III. Henrik, a tudomány
nak nagy pártfogója, kegyébe fogadta s igy Brúnó a Sorbonneban 
felolvasásokat is ta rtha to tt; sőt rendes tanári állást is felajánlottak 
neki, ha misét hallgat; ilyen föltétel mellett azonban nem fogadta el. 
Párisban nagy népszerűségnek örvendett; az iskola falain kívül is 
sok dicsőítője volt. Szónoki tehetségével hallgatói előtt tette magát 
kedveltté. Első párisi látogatása alkalmával Cantus Circaeus, „Com- 
pendiosa grchitectura artis Lullii“ és De umbris idearum ez. munkáit 
adta ki, melyekben leginkább Lullus ars magna-ról szól.

Minden érdeklődés és kitüntetés daczára nyugtalan természete 
nem engedte, hogy soká egy helyben maradjon. Elhagyta Franczia- 
országot és ment Londonba, ahol nagyrabecsülték az idegeneket. 
Valóban Brúnó itt töltötte életének legboldogabb idejét. Erzsébet 
részéről is teljes kitüntetésben részesült.

Harczravágyó lelke itt sem maradt nyugodtan. — Résztvett az 
Oxfordban rendezett szellemi harezjátékban. — Ebben valószínűleg 
sikeresen küzdött, mert az ezen vitatkozás után benyújtott kérvé
nyére az egyetemi tanács megengedte neki, hogy szabad előadást 
tartson. Felolvasásai azonban csak rövid ideig tarthattak a theolo- 
gusok és tudósok határozott támadásai miatt. Távoznia kellett. Még 
Oxfordban irta a theologusok ellen: La cena déllé ceneri (Hamvazó
szerdái vacsora) czimü dialógusát. Ebben Oxfordot az igazi tudo
mányosság özvegyének nevezi. — Innen Londonba, majd 1585-ben 
visszatért Párisba azon határozott szándékkal, hogy világnézetét 
most nyíltan kifejti. — Tanait 150 tételben összefoglalva benyújtotta 
a Sorbonne rektorának, mint tudományos hitvallást „excubitor“ czim- 
mel. A kérelmére tartott vitatkozások alkalmával tapasztalta, hogy



Francziaországban kedvező talajra nem találnak. Most, midőn másod
szor tért vissza Páriába, a következő munkákat nyomatta ki: „ Del la 
causa, prineipio ed unó*; Del intinitó universo e mundi; Degli eroici 
turcsi (a hős szenvedelmekről). Ezt Brúnó pbilosophiája magas éne
kének nevezi.

Francziaországból Németországba ment. Volt Marburgban, Wit- 
tenbergben, hol meggyőződésének szabad folyást engedett, tapintato
san kerülve a lutheránusokkal való összeütközést, ügy találta azon
ban, hogy ott a theologia nagyobb érdeklődést kelt, mint a philo- 
sophia. — Két évi ott időzés után Prágába ment, innen Helmstaedtbe, 
majd a nyilvános térről visszavonulva élt Frankfurtban. Itt irta és 
adta nyomtatásra legfontosabb munkáit. — J)e imagium signorum et 
idearum eompositione; Della causa et del intinito; és még három 
latint: De triplici minimo et mensura; De monade numero et figura; 
De immenso et innumerabilibus sive de universo et mundis.

Frankfurtban Ciotto velenczei könyvkereskedővel jött összeköt
tetésbe, ki azután otthon mindenféle csudadolgokat hireszfelt felőle, 
mint pl. Lullus művészetével nagyszerű, titkos dolgokra tanít. Bará
tainak gyakori hívására 1791-ben átlépte a hazai határt. — Vesztét 
előre lehetett látni. Egy ideig Páduában élt, majd 1592-ben Velen- 
czébe költözött, hol egyik bámulójának, Giovanni Mocenigonak palo
tájában tartózkodott. — Ez azonban, mivel nem nyerhette meg 
Brúnótól az óhajtott művészetet, a szent hivatal előtt, mint eret
neket és istentagadót bevádolta. — 1592. május 22. éjjelén, midőn 
rosszat sejtve menekülni akart, elfogták és a velenczei ólomkama
rákba zárták. — A római nagy inquisitor 1593-ban Rómába vitette, 
hol 7 évet töltött a börtönben.

A kihallgatások alatt néha ingadozott Giordano, de visszavonásra 
nem volt rábírható. — Eretnekeskedése elég világos volt s így 1600 
febr. 9-én kimondták reá az Ítéletet, melyet neki térden állva kellett 
meghallgatnia; kiközösítették és átadták a világi hatóságnak azon 
utasítással, kogy minél enyhébben és vére ontása nélkül büntettet- 
nék. — Mire Brúnó így felelt: nagyobb félelemmel hozzátok ti az 
Ítéletet, mint a milyennel én azt fogadom.

A kivégzésnek febr. 12-én kellett volna megtörténni, «le azon 
reményben, hogy a haláltól való félelem megtöri szilárdságát, el
halasztották annak végrehajtását. Bizonyos, hogy nagy próba volt 
az Brúnóra, de nyugalmat talált s határozottan megtagadta tanainak 
visszavonását. 1600 febr. 17-én vezették a máglyára, melynek lángjai 
között, mint tévelygő és eretnek halt meg büszkén, jajkiáltás nélkül,
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Az olasz nemzet a szabad gondolkodás e martyrjáról sokáig 
megfelejtkezett. — A philosophusok sorában emlittetik ugyan neve, 
de népe előtt majdnem ismeretlen volt. De mióta a pápa világi ural
mának vége szakadt, a lelkiismeretbeli szabadság, mint a tudományos 
kutatás föltétele megengedtetett, fölébredt a vágy, bogy a szabad 
gondolkodás harczosainak emlékét megörökítsék. Ez, a nemzet veze
tőitől kiindult törekvés átszivárgott minden osztályba. S a figyelem 
különesen Giordano Brúnó felé irányult, ki a pápaság s az ezáltal 
képviselt elvek ellenfele is volt.

Már 1865-ben Nápolyban emeltek Giordánónak szobrot, mely 
előtt a tanulók a pápa 1864. decz. 8-án kiadott encyklikáját eléget
ték. — Majd 1889. junius 9-én leplezték le Rómában a Campo dei 
Fiorin felállított emlékszobrot, ez inkább a Giordano által képviselt 
magasabb ideának szól.

A most felállított szoborra alig lehetne alkalmasabbat Írni, 
mint azokat a szavakat, melyeket Brunnhofer ajánl s melyeket maga 
Giordano irt egyik tankölteményében: „Azon reményben, hogy a győ
zelem elérhető, bátran küzdöttem, bár elhagyott a tagjaimat és a 
Jelkemet éltető erő és a sors; a végzet megakadályozta törekvésemet. 
Belátom, hogy csak a sorstól függ, ha győzünk. — De küzdeni is 
már valami. A mennyire tőlem függött és a mennyire tehettem meg
tettem. — Az utókor nem fogja tőlem megtagadni ezen ítéletét: Nem 
ismert halálfélelmet, jellemszilárdság vala tulajdona; a lét élvei fölé 
emelkedett, hogy bátran folytathassa életre-halálra küzdelmét. A 
jövőnek volt szentelve törekvése.“

Giordano philosophiáját nem határozott tudományos rendszerben 
irta meg, hanem tan- és természetkölteményekben, párbeszédekben. 
Munkái közül csak kevés maradt meg, egyesekről csak úgy van 
tudomásunk, hogy más művében azokra hivatkozik. — Ezen meg
maradt irataiban különösen a hang, melyben ir, ki nem elégít; több
nyire sértő; mythologiai kidolgozásai, csipős czélzásai, gúnyolódásai 
nem vallanak helyes aesthetikai és ethikai érzékre; de munkái eléggé 
tanúskodnak szenvedélyéről, lelkesedettségéről és a természet iránt 
való szeretetéről; költői talentuma világosan kitűnik belőlük.

Giordano irataiban oly szellemet árul el, mely csakis komoly 
munkálkodás eredménye lehet. — Rövid ideig volt az aristotelesi 
philosophia követője. Sokáig Epikur- és a stoikusokhoz vonzódott; 
mig érettebb korában belátta, hogy szenvedő anyag nem gondolható 
működő erő feltétele nélkül. Általában csüng a pythagoreusok és 
platonisták tanításain, de a nélkül, hogy Ítélete szabadságát hajlandó 
volna feladni. Á tkutatta úgy a régi, mint az újabb philosophiát ;



mindeneknek fölébe emelve magasztalja Caaai tanát. Valóban annyira 
hasonlít is Giordiano tana Cusaiéhoz, bogy ebben amannak forrása 
kétségkívül felismerhető, de egy pontban, a vallást illetőleg, tanait 
korlátok köz-* szorítja, mig mestere arra nagyobb súlyt fektet.

Brúnó a tudomány száljának a gondolatok egybefoglalását érti. 
Első dolognak tart ja, bogy egy első princípiumot és el^ő okot ismer
jünk. — A világi dolgokban különválasztható ugyan a princípium és 
ok, de Istenben, az első prineipiuinban és első okban a kettő egy.

Ezen gondolatok az emberi megismerés módjára vonatkoznak; a 
mit e tekintetben tanít, nagyon megegyez Ousai alaptételeivel. Elismeri 
a természetet, a bennünk levő értelmet, mely helyes utón vezet; az 
igazság után való vágyunk nem esalódbatik. Az igazság, mit keresünk 
bennünk van. Küzd az érvek és az értelem létele mellett. Azonban az 
érzék Ítéletei fölött egy magasabb bírót kíván, ezt észnek - nevezi. 
Ennek ítéleteit ismét az értelemnek veti alá, melynek Ítélete is a 
szellem legmagasabb és legigazibb ismerete elé adandó végső bírá
lásra. Valamint minden dolognak van része a létben, úgy a meg
ismerésben is kell résztvevést tulajdonítani neki. Azonban a ini isme
retünk az anyaghoz van kötve, mely mindenféle alakban változbatik 
és természeténél fogva a levésnek van alá vetve. így tehát csak a 
gondolatok keletkezése és elenyészése által, discursiv megismerés által 
van része az igazságban. Mi csak a viszonyokat ismerjük, mig a fel
tétlent nem. De azért teljesen nem záratunk ki Isten ismeretéből, 
bár Isten csak maga-maga előtt ismerhető meg. Az általános ismeret 
ugyanis megvan minden dologban, így az emberben is. Isten nem kí
vülünk van, hanem az összes dolgokban elrejtett módon. így Istent 
csak müveiből ismerhetjük, de csak úgy, mint a művészt mü
veiből.

Sokkal élénkebben hatol be Giordano Cusai gondolataiba physi- 
kai és metaphysikai tekintetben; megpróbálja kimutatni, hogy minden 
ellentét kiegyenlítődik Istenben és e czélra különösen azon négy okot 
használja, melyeket Aristoteles megkülönböztet. Valamennyit a legfelső 
princípiumra, mely egyúttal ok is, I s t e n r e  kell visszavinnünk. A 
törekvésnek arra kell irányulni, hogy az anyagot és alakot, melyek
nek ellentétén Aristoteles dualismusa nyugszik, egységben felmutassa. 
Brúnó elismeri, bogy a természetben anyagot és alakot, mint két 
különböző substantiát kell felvenni. Ha valami véghez megy, kell 
lenni valaminek, a mi hat és valami másnak, mire hatás gyakorolta- 
tik, egy munkáló és egy szenvedő erőnek; az az alak, ez az anyag. 
Valamint a művészet müvei, úgy a természet müvei számára is fel 
kell vennünk anyagot, mely különböző dolgokká alakítható. Az
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anyag substantiának veendő, mely a természet mindenféle forrásaivá 
lesz. Mivel mindenre változhatik és mindenféle különbséget felvehet, 
következőleg a természeti dolgok általános princípiumaként kell tekin
tenünk. Ebben áll minden anyagnak egysége, mint alapja minden 
anyagi különféleségnek. Hasonló módon kitetszik minden alaknak 
egysége. Mert a sok változó alakot, mit az anyagon látunk, változá
suk miatt csak accidentiáknak kell vennünk. Azon alak azonban, 
melyből származnak, substantiának gondolandó. Ha fel kell ven
nünk azt, hogy a művészet alkotásait az anyag felületén alakítva 
létre hozhatjuk s nem értelem nélkül állítjuk elő, úgy még kevésbbé 
állanak elő értelem nélkül azon müvek, melyeket a természet a dol
gok belsejéből alkot. Bensőleg alkotja a természet a magból vagy 
gyökérből a törzset, ebből hozza elő az ágakat, ágakból a bimbót, 
miből a levelek, virágok, gyümölcsök fejlődnek ; majd bensőleg mű
ködve a nedveket ismét az ágakhoz, törzshöz és gyökérhez viszi 
vissza. Minden egy bensőleg működő művészet alapján történik, mely 
az egész természetre kiterjeszkedik s igy egy általános értelemre, 
minden dolgok alakjára vezethető vissza, nevezzük bár ezen alakot 
világléleknek vagy alakok forrásának vagy más valaminek. E szerint 
az alaki ok egyúttal ható oknak is tűnik fel. Azon dolgokra nézve, 
melyeket létre hoz, bizonyos mértékben külső ugyan, mert azok fölött 
uralkodik; de csak úgy, mint a hogy a lélek a testen, és ilyen vi
szony van az alakított dolog és alak között. Miután az alak úgy 
uralkodik a lélek a test fölött, vele együtt mozog, nincs kívüle, ha
bár a testtől különbözik is. Ebben van alapja annak is, hogy az ál
talános alak princípiumnak és oknak gondolható, ha a kettő közti 
különbséget úgy vesszük, hogy amaz az általa megállapítottban van, 
ez azonban külső viszonyban áll működéséhez. A művészi munkás
sághoz azonban a vég ok is csatlakozik, mert a természetben semmi 
czél nélkül nem történik. A czél pedig az alakra irányul. A termé
szet csak arra törekedhetik, hogy mindazon formákat, melyek az 
anyagban lehetségesek, va’óságra hozza. A természeti philosophiának 
ezen fontolgatása által oda jutunk, hogy három dolgot különböztes
sünk meg: az általános értelmet, mely minden formát magában hord 
és minden dologban megvan; az általános mozgató erőt, a lelket, mely 
mindent megelevenít és az általános anyagot, mint minden változás 
subjectumát. De el kell ismernünk a legszorosabb kapcsot is ezen 
három alap között.

Giordano a változások valóságát a természetben nem tudja el
ejteni és ép úgy állítja a változhatlan princípiumnak egységét is. 
Majd az egyik, majd a másik részre hajol. Néha úgy látszik, mintha
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csakis a természetnek, a világnak valóságát akarná állítani. Ez**n 
alapszik az ő pantheismusa. Ingadozása sok egyes kifejezésében mu 
tatkozik. Istent a monasok monasának. szellemek szellemének, natura 
naturansnak nevezi. Azt állítja, hogy Isten nincs a dolgokon kivül 
és azok fölött; szóval úgy látszik, hogy benne néha semmi mást nem 
lát, mint az általános világleiket, vagy erőt és oly közel viszi a 
világi dolgok összességéhez, bogy ezek összfogalmában látszik; de 
vannak oly helyei is, melyek Istent messze felül emelik a világ fölé 
ez utóbbit csak árnyéknak tekintvén.

A végetlen fogalmának tárgyalásában Giordano úgy találja, 
hogy már a világléleknek vagy inindenségnek fogalmában be van 
végezve minden ellentét egyesítése, mert benne minden lehetőség és 
valóság szerint meg van; mert a mindenség mindent saját magából 
hoz létre és egyszersmind alakító erő és anyag minden alak számára; 
vagy egyik sem a kettő közül, mivel alakot és anyagot magában 
foglal. Ennélfogva azt véli Brúnó, hogy a mindenséget is véget lennek 
kell venni. S vak esztelenségnek tartja a világ elé határokat szabni 
s egyúttal annak szélét felvenni. S minthogy semmit sem szabad 
üresnek venni, a végetlen tért is betöltöttnek kell gondolni; betölti 
a világ. De különösen nem szabad a világ végetlenségét tagadnunk, 
ha Isten végetlen, mert ekkor Istennek végest tulajdonítanánk. Isten 
nem akar csak végest, befejezetlent előállítani ; a hatásnak pedig 
meg kell egyezni az akarattal, tehát a világnak végetlennek kell lenni.

Isten és a világ közti különbségre vonatkozólag a következő
ket mondja: Istenben minden ellentét egyesítve van egyszerre és idői 
különbség nélkül; az ellentétek ily tökéletessége nem tulajdonítható 
a világi dolgoknak, természetük csak azt engedi meg, hogy prin
cípiumuk tökéletessége az idő folyamában mindent megadott nekik. 
Ezért mondja Cusaival: minden mindenben van, semmi sincs egyedi
ségében korlátozva, hanem minden magában hordja minden dolog 
magvát és megvan azon képessége, hogy mindenné lehet. Ebben rej
lik az Összes dolgoknak rokonsága, semmi sem oly különös termé
szetű, hogy más is ne lehetne, mindenféle alakot föl ne vehetne. 
Minden magából kifelé törekszik, principiuma felé, a mely mindenre 
nézve ugyanaz. De mindig csak a kiilönféleségben mutatkozik a 
rokonság, mert érvényesül a sajátos jellem is.

Giordano Cusaival ellentétben a végtelenségig való oszthatóságot 
nem engedi meg. Az atomokat osztatlan egységnek veszi. Ebben az 
atomistákra hivatkozik. Magasabb értelemben véve előtte az igazi 
atomok a substantiák, melyek, mint osztatlan egységek, a jelenségek 
egész halmazán át keresztül vonulnak. Ilyen osztatlan a mi lelkünk



246

is, a mely által vagyunk. A lélekről továbbá azt mondja, hogy az a 
mozgás feltétele a dolgokban. Nélküle nem létezhetnék mozgás, mert 
ez elevenít meg mindent, mozog maga is. Az élő dolognak születése 
e szerint csak úgy tűnik fel, mint az individuális substantiának ki
terjeszkedése középpontjából; a halál, mint ugyanannak összevonása 
a maga középpontjához.

Fölemlíti egyik dolognak a másikra való befolyását. Egyik 
dolog mint szenvedő, a másik mint működő szerepel s idézik elő a 
természeti jelenségek váltakozását. Ezen váltakozás végnélküli szük
ségesség. A dolgok halála és élete váltakozik az ellentétek gyűlöle
tében és szeretetében; a rossz nem létezhetik a jó nélkül s a jó nem 
a rossz nélkül. A rossz nem czélja ugyan a természetnek, de nem 
hiányozhatik.

Giordano a philosophia czéljából nem zárja ki a gyakorlati mű
ködést. Megjavítja az a törvényeket, az erkölcsöket s végső czélja 
boldog és istenes életet teremteni. De míg a philosophia arra ösz
tönöz bennünket, hogy a természettel együtt működjünk, egyszersmind 
munkára hív fel erőink kifejtésében. így nem a henyeség vagy az 
ártatlanság állapota az, a mit keresnünk kell; ártatlanság nem erény; 
a boldogság nem a nyugalomban áll. Ne szemlélődésben éljen az ember 
a kéz munkája nélkül, de ép oly kevéssé törje magát testi munkával 
értelmi szemlélődés nélkül. — Munkálkodjék az akarat és ész együtt 
s ne egyik a másik nélkül. — Az értelem és akaratnak czélunkhoz 
való viszonyairól így szól: — Az értelem a legtökéletesebb mííködés, 
a mit lény végezhet, midőn az életet magából kifejti és az élet tető 
pontját eléri. — De ezen törekvésben teljes kielégítést nem talál. S. 
azért mondja, hogy inkább cselekvésre, mint ismeretre vagyunk 
hivatva. Akaratunk minden lelki erőnk fölött uralkodik. Erősebb, 
mint az értelem, mivel a legfőbb jót, az isteni szépséget inkább 
szeretjük, mint felfogni tudjuk.

Dicséretére kell kiemelni, hogy ő elődeinél nagyobb határozott
sággal jelölte ki számunkra a természetvizsgálódás útját, melyen az 
igazság ismeretéhez előre haladhatunk.

Művei erről tanúskodnak, hogy komoly philosophus volt s hogy 
benne nyiltszivii és lelkesülő tudásvágy uralkodott. — Nyugtalan 
vándorélete ép úgy a kedvezőtlen állapotok és ellenséges akadályokra 
vihető vissza, mint nyugtalan, bolyongásra hajlandó kedélyére. Szen
vedélyes természet volt s így maradandó hatása nem volt és iratai 
is csak mint történeti művek érdekesek. *)

*) Források: Dr. Buday József: Giordano Brúnó élete és bölcsészete — 
Erdmann : Geschichte der Philosophie.
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Higyj, remélj, szeress!
Előtted áll az élet,
Ifjú! előtted áll . . . .
Sorsod, e csalfa tündér 
Meg majd mivel kinál?
Jövendőd majd minő léfcz,
Yig regg — kietlen éj!?
Ne bántsa ez szived most :
Előre csak! . . . . Remélj!

És majd az élet árján 
Ha sújt talán a vész,
Ha zaklatott fejedre 
A sors csapást tetéz,
Ha állasz elhagyottan,
Roskadsz s ki sem segít,
Erősítsen meg akkor,
Erősítsen a H it!

És hogyha tán a végzet 
Áldásit hinti rád,
Segíts a szenvedőkön,
Oh, légy ember barát.
I lol vérzik, ott kötözz majd,
Sebekre irt keress,
Hisz’ oly sok vérező van,
Gyógyítsd őket . . . .  Szeress !

Harsányt István.

•4 k + +  * ♦ +  +  +  *  *  •»•
C S A R N O K .

■k ± ± ± + k k - * - k k
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J e l en t é s * )
a pozsonyi theol. akad. „O lvasókör“ 1890/91-dik évi

m űködéséről.

M élyen t i s z t e l t  közgyűl és !

Tisztem magával hozza, hogy a Kör ez utolsó gyűlésén számot 
adjak s jelentést tegyek annak ez évi működéséről. Egy év alatt igen 
sok történhetik nemcsak az egyén, hanem a közösség életében is. S e 
sokféleség oka annak, hogy, mire az év végére érünk, az év kezdete 
már mint régmúlt áll előttünk. S a múltat valódi fényében vissza
varázsolni, a közösség életének egy részét, csak egy esztendejét is 
objective megitélni igen nehéz. Hátha még az előbbi évek munkás
ságával is kell egybevetni a lefolyt év működését, ha ki kell mutatni 
esetleges haladását, még inkább nehezíti meg a számot adó s jelen
tést tevő munkáját.

Körünk az imént lefolyt évben szerencsésebb körülmények közt 
kezdé meg munkáját, mint tavai. A tavali torzsalkodások, melyek 
közvetve a kör erejét is bénították, nyomtalanúl eltűntek. „Olvasó- 
köriünk a lefolyt évben a theologiai ifjúság képviselője volt, mert 
nem töredék, hanem a teljes számú ifjúság alkotta meg, mi felett 
ntű elnök urunk az alakulógyülésen örömének adott kifejezést. A kör 
tehát a lefolyt évben is ntű dr. Masznyik Endre tanár úr elnöklete 
alatt tartotta meg alakulógyülését s választotta meg hivatalnokait. 
Ez alakulógyülésen kivűl tartott még 6 rendes, 2 rendkívüli, 1 alakuló 
és 1 zárógyülést: összesen 10-et. Tagjainak száma volt 33. Járatott 
20 szak-, szépirodalmi- és politikai lapot.

Ha a Kör ez évi működését összehasonlítom a múlt évek mű
ködésével s munkásságával, határozott haladást látok. A Kör ez 
évben nem táplálkozott pusztán a múltból, nem őrizé csupán az elő
deinkről reánk maradt örökséget, hanem szilárdabb alapot is vetett 
jövő életének, bebizonyítá jogosultságát, kimutatta életerejét s a fejlő
désre való képességét s az volt, a minek lennie kellett, a theologiai 
s a testvéries szellemnek képviselője befelé és kifelé.

Ápoltuk először is azt, ami elődeinkről szent örökség és jog
képen reánk m aradt: megünnepeltük a reformátió évfordulóját, meg
emlékeztünk s méltón ünnepeltük meg márczius 15-dikét, a szabadság 
nagy napját, melynek fényes sugarai nemcsak szeretett hazánkra,

*) Felolvastatott a theol. akad. „Olvasókör“ évzáró gyűlésén.
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hanem sokat szenvedett egyházunkra is áldásnak sugarai s új élet
nek megvetni voltak.

A örökségnek egy másik faja az évek óta oly féltékenyen őrzött 
8 a három hazai theol. testvérintézet ifjúságának közös birtokát 
képező „G o n d o 1 a t“-unk, a melynek tisztviselői ez évben is odaadó 
buzgalommal fáradoztak a lap úgy anyagi, mint szellemi emelésén. 
Nem hagyhatom e helyen említés nélkül azon veszteséget, mely 
lapunkat szeretett testvérünk, a főszerkesztő, T h u r ó  K á r o l y  súlyos 
betegsége miatt érte. Ily körülmények közt a munka kétszeresen 
nehezedett a társszerkesztő, Taubinger Rudolf vállaira. Midőn egy
részt kérem a Egek Urát, hogy szeretett testvérünket Thuró Károlyt 
atyai jóságánál fogva szabadítsa meg az élete fáját romboló vésztől, 
másrészt köszönetét mondok a társszerkesztőnek odaadó munkásságá
ért. A „Gondolat“ megjelent havonként egyszer 1 */t—2 ívnyi terje
delemben. Előfizetőinek száma megközelíti a 2HO-at.

A „Gondolat" ügye, e szellemi kapocs, ismét közelebb hozta a 
három testvérintézet hallgatóit. Soproni testvéreink szives meghívá
sára kebelünkből hárman, t. i. Zúz Pál, Taubinger Rudolf és Mar 
gócsy István november havában Sopronba utaztak, hogy a testvéri 
frigyet megújítsák s megszilárdítsák. Szép emlékkel s azon tapasz
talattal tértek vissza, hogy „Gondolatiunk a soproniak részéről min
dig számíthat támogatásra. Május havában viszont, mi hívtuk meg 
a soproniakat és eperjesieket, víz előbbiek képviseletében megjelen
tek : Eősze Zsigmond, Udvardy Sándor és Seybold Károly, az utób
biak nagy elfoglaltságuk miatt nem küldhették képviselőket. A ki
rándulások s a „Vörös ökör“-höz czímzett szállodában tartott társas
vacsora, melyen a ntű tanári kar is képviselve volt ntü Schneller 
István igazgató úr és ntű Vasskó Gyula, Krupecz István s Stromp 
László tanár urak által, a mint közelebb hoztak bennünket egymás
hoz, úgy fejlesztették bennünk a prot. érzetet, felköltötték az együtt- 
munkálkodás szükségességének tudatát, nemcsak itt, hanem az életben is.

Ily kegyeletben tartottuk a múlt örökségét, így őriztük azt meg 
s így adjuk azt át.

Így V Nem! Még többet is adunk !
Az ifjúság kebelében mozgalom indúlt volt meg egy akadémiai 

zenekar fellitására. Az eszme testet öltött. A zeneegylet megalakult 
az „Olvasó kör“-ön belül. Heten össze álltak s rövid idő alatt any- 
nyira haladtak a zene terén, hogy az „Olvasókör“ által rendezett 
két felolvasó estélyen, melyeken nagy s válogatott közönség volt 
jelen, nemcsak megállták helyüket, hanem valóságos lelkesedésre ra
gadták a szép hölgykoszorút. E két lépés által nagyobbat nőttünk
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a város mívelt közönsége szemében. Köszönet azoknak, kik ez estélyeken 
akár mint szavalok, akár pedig mint felolvasók közreműködtek, de 
köszönet azoknak is, kik a zenével hódították meg a közönséget, 
fó'kép pedig a banda karmesterének, Pelikán Jánosnak.

Lefolyt tanévben még egy ritka napot ünnepeltünk : megünne
peltük a hazánk és egyházunk történetében oly nevezetes s forduló
pontot képező' 1790/91 diki országgyűlés százados évfordulóját. Ez 
ünnep inkább családi ünnep volt, összekötve imával és felolvasással, 
melyet Margócsy István eszközölt.

Ilyen volt körünk élete. Hogy ilyen legyen s maradjon, az, azt 
hiszem, mindnyájunk óhaja.

S hogy ez így lesz, van okunk remélni, mert oly elnöke van a 
Körnek, a ki az ifjúság javát szivén hordozza, a ki nem szűnik meg 
öntevékenységre serkenteni az ifjúságot s aki annak óhajait tehetsége 
szerint mindig kész teljesíteni. Kívánom, hogy a jóságos Isten tartsa 
meg ó't még sok évig körünk, akadémiánk, hazánk és egyházunk javára!

A Kör élete s fejló'dése biztos lesz, ha megválasztott hivatal
nokai a jövőben is teljes odaadással fognak munkálni a kör javán, 
mint ezt a jelen évben tették. Köszönet buzgó fáradozásukért.

A Kör léte annál szilárdabb lesz, mennél inkább emelkedik az 
ifjúság az eszmék magaslatára s mennél inkább melló'z személyi kér
déseket. Ha a Kör javán ezentúl is akar munkálkodni, akkor a jö
vőben is a valóban hivatottak kezébe tegye le a hatalmat s a Kör 
ügyeiben necsak „muszáj“-ból, hanem önelhatározásból vegyen részt. 
Üres padoknak szónokolni nem élvezet, de üres padokkal közös ügye
ket tárgyalni még kevésbbé!

Haladtunk : ez tény! S ez nekünk, kik nemsokára elhagyjuk az 
akadémiát, igen nagy örömet okoz, de még nagyobb lesz örömünk, 
ha évről évre tudomást szerzünk a Kör haladásáról s az ifjúság 
közti testvéri viszonyról. Én tudom, én tapasztaltam azt négy éven 
át, mennyit képes bizalom s összetartás véghezvinni s mennyit ront 
a bizalmatlanság és visszavonás; én átéltem e négy éven át öröm s 
bú napokat. E pillanatban feledem a szomorú napokat s feledjék 
mások is, hisz’ az „Olvasókörét oly rendben, oly állapotban s oly 
tekintélyben hagyjuk utódainkra, a milyenben eddig még nem volt!

Isten veletek! kik még itt maradtok s a kikre itt még küz
delem vár; de — s ez végszavam — b í z z a t o k  t e n m a g a t o k -  
ban  — s é l n i  f ogt ok,  b í z z a t o k  az I s t e n b e n  — s g y ő z n i  
f o g t o k !

Pozsony, 1891. junius hó 17-én.
Zsolticzky Samu. 

e. főjegyző.
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Ki vonat
ii soproni evang. tlieol. önképzőkör 32-dik évi műkö

déséről szóló titkári jelentésből.
Az evang. tlieol. önképzőkör a jelen iskolai évre 1890 szep

tember 20-án alakult meg 32 taggal ntü Poszvék Sándor elnök úr 
vezetése alatt. Tisztviselői kara következőképen alakult:

Titkár: Eősze Zsigmond, III. év. tlieol.
Jegyző: Prölde Henrik. II. év. tlieol.
Pénztáros: Szabó János, 111. év. tlieol., ennek lemondása 

után: Hetvényi Lajos, 11. év. tlieol.
Ellenőr: Udvardy Sándor, II. év. tlieol.
Könyvtáros: Müller Róbert, II. év. tlieol.

Tartott a kör 27 gyűlést és pétiig: alakuló, 10 munkahozó, 
7 szavaló, 2 vitatkozó, 2 rendkívüli, 2 díszgyiilést; 2 gyűlésen csakis 
folyó ügyeit intézte el és végül záró gyűlést.

A munkahozó gyűléseken telolvasott és megbírált munkák a 
következők :

1. Giordano Bruno. Irta Eősze Zsigmond, III. év. tlieol ; bírálta 
Kaik Henrik, II. év. tlieol.

2. A pietisták atyja. Irta Proliié Henrik, II. év. tlieol., bírálta 
Aschendorl József, II. év. tlieol.

3. Bartliélemy Saint-Hilaire: „A phil. viszonya a természet
tudományokhoz és a valláshoz“ ez. müvének ismertetése. J. Hetvényi 
Lajos, II. év. tlieol., bírálta Hollósy Kálmán, I. év. thol.

4. A franezia forradalom és az egyház. Irta Udvardy Sándor, 
II. év. tlieol., bírálta Scbneeberger Nándor, I. év. tlieol.

5. Egyházi beszéd (Német nyelvű). Luk. 24. 13— 35. Irta Kasper 
József, III. év. tlieol., bírálta Kurz Sámuel, II. év. tlieol.

6. Egyházi beszéd. Luk. 5. 1—11. Irta Müller Róbert, II. év. 
tlieol., bírálta Laky Endre, II. év. tlieol.

7. Egyházi beszéd. Luk. 23. 34 41. Irta Lomján Elek, 111. év. 
tlieol., bírálta Nagy Kálmán, III. év. tlieol.

8. Egyházi beszéd. Ján. 14. 23—31. Irta Szabó János, III. év. 
tlieol., bírálta Udvardy Sándor, 11. év. tlieol.

9. A nazarénusok. Irta Nagy Kálmán, 111. év. tbeol., bírálta 
Aschendorf József, II. év. tbeol.

10. Az 1790,91. évi országgyűlés, kiváló tekintettel a vallásügyi
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törvényre. Irta  Jánosy Lajos, III. év. theol., bírálta Seregély Dávid,
I. év. theol.

A tagok munkásságát fokozták a hirdetett pályázatok. Ezekre 
pályadíjul mélt. és főtiszt. Karsay Sándor püspök úr, tiszt. Straner 
Vilmos, ev. leik. úr 1—1 darab aranyat és a kör két, volt tagja 
1 drb. 20 frankos aranyat ajándékozott. Fogadják a nemesszívű 
barátok e helyütt is a kör köszönetét.

A pályázatok eredménye a következő:
1. Máté 12. 1—14. alapján készült s jutalmazott egyh. beszéd

szerzője Kasper József, III. év. theol.
2. Luk. 16. 1—9 magyarázata, tekintettel a gyakorlati feldolgo

zásra. A pályadíjra méltó munka szerzője : Dómján Elek. III. év. theol.
3. Luk. 15. 11—32 valláserkölcsi magyarázata. A pályadíjat 

Pröhle Henrik, II. év. theol. nyerte el.
4. A büntetés és jutalmazás paedagogiai jelentősége, tekintettel 

a különböző felfogásokra. Jutalma theol. önképzőköri arany, melyet 
Fáik Henrik, II. év. theol. nyert el.

5. Máté 25. 14—30 alapján készítendő egyh. beszéd. Jutalma 
önképzőköri arany, melyet Tompa Mihály, II. év. theol. nyert el.

Az élőszóban való előadásban is gyakorolták a tagok magukat. 
Előadtak s bíráltak 24 szavalatot.

Ugyancsak a szóbeli előadás gyakorlását célozták a félévenként 
tartott vitatkozó gyűlések. Az első vitakérdés volt: „Tanácsos-e, 
hogy a lelkész biztosítási ügynökséget vállaljon?“ Előadó Jánosy 
Lajos, III. év. th. volt; a másik: „Üdvös volna-e a szokásos halotti 
prédikáczió korlátozása.“ Előadó Eösze Zsigmond, III. év. theol.

Az összes gyűléseket négyhangu ének s a tagok által felváltva 
mondott s bírálat tárgyát képező imádság nyitotta meg.

Tartott a kör 2 díszgyülést. Egyiket a pozsonyi testvérek tisz
teletére, a másikat az 1790/91. 26. t. ez. megalkotásainak emlékére.

Fellépett a kör a nyilvánosság előtt okt. 31-én a ref. emlék
ünnep alkalmával. A szépszámú művelt közönség jelenlétében lefolyt 
ünnepség tárgysorozata vo lt:

1. Hymnus. Vogler. Előadta a theol. énekkar Király Béla tanár 
ur vezetése mellett.

2. Emlékbeszéd. Mondotta Eösze Zsigmond, III. év. theol.
3. A magyar biblia fordítás. I. s előadta Pröhle Henrik, II. év.

theol.
4. Alkalmi költemény. I. s előadta Aschendorf József, II. év. theol.
5. Sóhajok a tengeren. Rajz a gályarabok életéből. Irta s fel

olvasta Fáik Henrik, II. év. theol.
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6. Chorál. Erős vár a mi Istenünk. Előadta a theol. énekkar.
Ami a 3 ev. theologia intézet Által fentartott „Gondolatiban 

való munkálkodást illetti, az. összefügg a tagoknak a körben kifejtett 
tevékenységével, szorgalmával. A nevezett lapban 7 munka jelent 
meg a kör tagjaitól.

Itt teszek említést azon szép viszonyról, mely a közös lap fen- 
állása folytán, a kedvező helyzet felhasználásával a pozsonyi és 
soproni ev. theologiák hallgatói között szövődött. Ugyanis e két in 
tézet ifjúsága kölcsönösen látogatást tesz néhány tagja képviseletében 
a testvériség tolmácsolására. November hónapban három pozsonyi 
testvérünk: Margóosy István, Taobinger Rudolf és Zúz Pál szeren
cséltetett bennünket; ezen látogatást viszonozta a kör nevében: 
Eösze Zsigmond, Seybold Károly és Udvardy Sándor.

A kör könyvtára ez évben 22 kötet könyvvel szaporodott. .Iá 
ratta a kör a következő szaklapokat:

1. Ev. egyház és iskola.
2. Prot. egyh. és iskola.
3. Ev. népiskola.
4. Prot. Pap.
5. Garzó. Gyak. bibliai magyar.
6. Gondolat.

7. Prot. szemle.
8. Phil, szemle.
9. Ev. Glocken (szerző szívessé

géből ingyen).
10. Mancherlei (-rabén und ein Geist.
11. Kirchliche Korrespondenz.

Tagja volt a kör a prot. irodalmi társaságnak és a Luther-társa- 
ságnak.

A theol. önképzőkör önsegélyző alapjáról megemlékezve, mind
enekelőtt megjegyzem, hogy ez évben kezdte meg a Nt. theol. tanári 
kar megerősítette alapszabályok szerint üdvös működését, segítvén 
ideiglenesen a tagok vagyoni helyzetén. Az összes vagyon az ez évi 
záró számadás szerint 361 frt 67 kr. Ezen örvendetes gyarapodásért 
— egyévvel előbb 268 frt volt — a hála s a köszönet azokat illeti, 
kik szivük buzgalmában a szeretet oltárára ez idén is lerakták nagy
lelkű adományaikat. Adakoztak: Nt. Milliner Mátyás, nyug. igaz
gató ur 3 frtot. Nt. Jausz Vilmos tb. tanár úr 5 irtot. Egy lelkész 
vizsgáló bizottsági tag 8 frt. 30 krt. Tiszt. Scholcz Ödön IV. év. 
papnövendék 2 frtot. T. Aschendorf József, theol. önk. tag „Nyara
lók“ czimíí vigjátékának bejött tiszta jövedelmét, 6 frtot. A tagok 
által az ismerekedő estén ajánlott összeg 19 frt 50 kr. Fogadják a 
jóltevők e helyen is a kör köszönetét. Az Isten pedig e nemes 
példák által ébreszsze fel minél több kebelben a jótékonyság szel
lemét.
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Végül a kör nevében hálás köszönetét kell kifejeznem nemes 
pártfogóinknak, jóbarátainknak, kik annyiszor s oly sokféle alakban 
élénk bizonyságát adták a th. ifjúság iránt való jóindulatuknak. Fo
gadják a kör köszönetét: Karsay Sándor püspök úr, a Nt. theol. 
tanári kar, a helybeli ev. lelkészi kar. Stettner Gyula esp. úr, 
Straner lelkész úr, Holzhammar János, Scholcz Ödön, cand. th. urak.

Ezeket tartottam szükségesnek ez évi működésünkből felemlíteni 
s egyszersmind ezekben adok számot sáfárkodásomról. S most 
midó'n titkári hivatalom, köszönetem kifejezése mellett leteszem, óhaj
tom, hogy e kör a szt. lélek vezetése alatt éljen, fejlődjék és virágozzék.

Sopron,  1891. jun. 6.
Fos zvék Sándor, Eösze Zsigmond,

elnök. titkár.

T. olvasóinknak szives bocsánatát kérjük lapunknak több belső' 
s külső ok következtében aránylag késő megjelenéséért, valamint 
kegyes elnézésüket az iránt, hogy nem vagyunk ama szerencsés hely
zetben jelen évfolyam zárultával egyidejűleg az „Angyal és ördög“ 
ez. munkának befejezését is közölhetni.

—  A magyarhoni ág. h. ev. egyet, egyház theol. akadém iája jún. 
27-én tartotta évzáró ünnepélyét. Valóban ünnepélyes hangulat hatotta 
át az ifjúság kebleit, midőn utolszor gyűlt szeretve tisztelt tanárai 
köré, hogy visszapillantva a lefolyt tanév munkás időszakára és 
kedves emlékeire még egyszer és maradandóan átérezze azt a közös
séget, melynek virága benne, közte és általa az egyetértés termő 
talaján ez évben oly szépen fejledezhetett. Építő ének vezette be az 
évzárás s egyúttal a búcsúnak ünnepélyét, mely után a pályavégzett 
ifjaknak énekvizsgája következett. A távozóknak, kik ez alkalommal 
talán utoljára jelentek meg akadémiánkon, szivünkből kívánjuk, hogy 
majdan az élet küzdő terére lépve a körünkben töltött derűit órákra, 
a versenyző munkában és törekvésben lefolyt időkre örömmel emlé
kezzenek vissza s ne engedjék meglazulni a hű barátság kedves 
kötelékeit, melyek itt, körünkben az egyetértő szívek köré fűződtek. 
Adja Istenünk, hogy igy legyen ! — Az énekvizsga után emelkedett 
tartalmú ének következett, mire a ntü. tanári kar megbízottja ntü. 
dr. Masznyik Endre tanár úr felolvasta bírálatát a Péczely-féle pá

B E L É L E T Ü N K .



lyázatot illetőleg, melynek ez évi, novemberi szamunkban is közölt 
thémája ez volt: „Az Optimismus s pessimismus hirálatos álláspont
ról." A bíráló kifejezte sajnálatát, bog)' daczára a sok meghívottak
nak csak egy volt a választott. l)e az egy beérkezett munkának sem 
Ítéltetett oda a pálma, miután szerző „az intentiót fel nem fogta, 
több alaki s tárgyi hibába esett“ Hasonlóan meddő eredménye volt 
a ntii. Hollerung Károly által kitűzött pályadíjnak is, melynek thé
mája ez volt: „Szt. beszéd. Máté IV. 1—11 alapján.“ A beérkezett 
egy munka, mint „relativ értékű“ a díjat meg nem kapta. Megjegyez
tetett, hogy mindkét beérkezett pályamunka a jövő tanévben újból 
pályázhat. A (xlatzféle két aranyat a gyakorlati seminariuin veze
tője Bárdy Ernőnek (111. é. th.) Ítélte oda, mint a ki az idén a leg
jobb szent beszédet készítette. Végül ntü Schneller István igazgató 
úr az ifjúsághoz fordult egy magvas beszédben, melynek veleje e fel
szólító szózatban hangzott ki : Önvizsgálódás ! Az akad. életre irá
nyozva tekintetét, méltányló elismeréssel illeti az idei egységes mű
ködést. Ráutal az akad. istentiszteletekre, a mely téren a tanári kar 
az ifjúsággal vállvetve működött. Örömmel szemléli akad. életegiink 
derűjét, melyet azonban mégis ború is fenyegetett két ízben, a sá- 
pasztó s halálthoző betegségnek borúja. De az orvosi kéz ügyessége 
s főleg az Istenbe vetett erős bizodalom e vészfellegeket is eloszlatta : 
Thúró Károly és Svehla Jenő szeretett pályatársaink felépültek s 
újra virulágnak indulnak. — Végül felszólítja s kéri a távozó, pálya
végzett társakat, tartanák meg jó emlékezetükben az alma mater t 
8 a többi ifjúságnak a viszontlátás reményében szívélyes latenhozzád-ot 
mond. Az emelkedett hangú ünnepélyt az ifjúság a mindenek Urához 
intézett dicsénekkel fejezte be

— Az Ur asz ta lához  jún. 17-én járult ifjúságunk. A deprecatiói 
beszédet ntü. Stromp László tanár úr tartotta.

—  A szakvizsgák jún. 25. és 27-én tartattak meg főtisztelendő 
Zelenka Pál püspök úr elnöklete alatt. Vizsgázott négy hallgató: 
Reguly Ödön. Scharffel Nándor, Zúz Pál, Zsolticzky Sámuel. — Az 
alapvizsgát öten tették le ugyancsak sikeres eredménynyel.

—  A pozsonyi theol. akad. Önsegélyzőkor 1890 91 ik évi működése : 
1. A kör m e g a l a k u l á s a :  Ntü Schneller István igazgató tanár 
elnöklete alatt körünk 1890. szept. 17-én alakult meg. még pedig a 
következő tisztviselőkkel: alelnök : Zsolticzky Samu (IV. é.); főjegyző: 
Rájter János (II. é.); pénztáros: Taubinger Rudolf (III. é.) ellenőr: 
Greguss Gyula (III. é.); aljegyző; Mihalovics Soma (I. é.); 2. A kör 
mű k ö d é s e :  Körünk a lefolyt tanévben tartott 14 gyűlést, még 
pedig 1 alakuló, 9 rendes, 3 rendkívüli és 1 zárógyülést. Elintéz-



256

tetett Összesen 67 folyamodvány; nevezetesen ingyensegélyért 27, 
kölcsönsegélyért 39, határidő meghosszabbításért 1. Kölcsönképen ki 
lett osztva 495’05 írt, ingyensegély képen 118’50 frt. Kölcsönsegély 
4—30-frtnyi részletekben, ingyensegély 2—10 frtnyi részletekben. 
A kör jelenlegi vagyona: 1842 frt és 42 kr. — 3. A k ö r bel él et e:  
A kör vezetésére bénítólag hatott az év elején az a körülmény, hogy 
a múlt évi tartozások bahajthatók nem voltak. Ntü elnök úrnak 
azonban, valamint a többi tisztviselők fáradozásainak sikerült a kör 
ügyeit rendbe hozni. Elszomorító volt az a körülmény is, hogy a 
tavalyi megboldogult főjegyző irományai között minden utánjárás 
daczára sem volt fellelhető a hiányzó levéltár és az igtatókönyv. 
Annyival fájdalmasabb ez a körre nézve, mivel nemcsak a folyamod
ványok, hanem fontos ügyiratok is elvesztek. — Ez elszomorító 
ténynyel szemben áll a vagyonnak örvendetes jelentékeny szaporo
dása, a szeretetadományok sokasága.

Kegyadományt küldött: az I. pozs. Takarékpénztár (50 frt), a pozs. 
Iparbank (20 frt), az I. pozs. Temetkezési egylet (10 frt), a pozsony- 
városi esperességi gyámintézet (5 frt), néhai Szánthó László családja 
(10 frt), egy kegyes jóltevő a városi tanács útján (10 frt), Stock M. 
úr bécsi könyvkereskedő (1 frt) és Holkó Mihály temesvári segéd
lelkész (85 kr.) Az alapitó tagok sorába lépett az „Evangelische 
Glocken“ ez. lap szerkesztősége. — Ez összegek nyilvánosan már 
nyugtáztattak, de e helyen újólag köszönetét mondunk a nemes ügy 
barátainak. — E tetemes segélyezések daczára azonban a kör nagyobb- 
szerű tevékenységet még sem fejthet ki, mert a vagyon — viszonyítva 
a szükséglethez — még nagyon csekély. Intéztünk ugyan több ízben 
felhívást szeretett egyházunk vezetőihez, de a pusztaságban elhangzó 
szó maradt minden ilynemű törekvésünk. Szükséges tehát, hogy 
mi, a kik érezzük a kör áldásos működését, kövessünk el mindent a 
kör terjesztésére, annak felvirágoztatására, hogy legalább a későbbi 
nemzedék számára készítsünk elő egy szebb, egy jobb jövőt.

— A soproni theol. önképzőkör záró gyűlésén a jövő tanévre a 
következő tisztviselők választattak meg: egyleti titkárrá és egyszers
mind a „Gondolat“ társszerkesztőjévé Fáik Henrik, II. é. th. ; pénz
tárossá Tompa Mihály II. é. th. ; ellenőrré: Siftár Károly I. é. th. 
A „Györy Vilmos kör“ elnöke a jövő tanévben : Hetvényi Lajos
II. é. th. — A „törekvés“ ez. szépirodalmi havi folyóirat főszerkesz
tőjéül Aschendorf József II. év. theol. választatott, kiadónak s lap
pénztárosnak pedig Laki Endre II. é. th. — Szívből gratulálunk 
soproni testvéreinknek e derék tisztikarhoz !

— A soproni theologián jun. 20. és 22-én tartatott meg az alap-



vizsga, melyet is öt hallgató „jeles“, négy „jó“, kettő pedig „elég
séges“ eredménynyel tett le.

*— Az eperjesi theol. önkepzö s önsegélyző egyesület f. é. május 31-én 
szavalat-versenyt rendezett, melyen a Hörk József elnök úrtól pálya- 
díjnak kitűzött 1 db. es. és kir. aranyat Lipták Lajos 1 éves h. hall
gató nyerte m eg.

—  Az eperjesi kér. koll. theol. akadém ián az előadások, illetőleg 
a kolloquiumok f. é. jun. 15 én értek véget h  így az Ur segedelmé
vel és áldásával az 1890 91. tanév is befejeződött.

—  Az eperjesi akad. egyesü let f. é. jun. 11-én tartotta záró gyű
lését. Lapunk 8. számában közölt pályázatoknak eredménye ekkor 
lett kihirdetve. Az öt — az akad. egyesület, dr. Szlávik Mátyás 
theol. tanár, dr. Horváth Ödön jogkari dékán és «Ir. Hartha Béla 
jogakad. tanár uraktól kitűzött pályadíjra 5 pályamunka érkezett 
be, melyek közül Klinezko Pál, Polgár István és Schullerusz 0. Félix 
munkái 15 Írttal, Roxer Istváné pedig a kitűzött pályadíj */s ával 
10 írttal jutalmaztatott meg. Az egyesület ez évben is szépen mű
ködött, haladott s úgy anyagi, mint szellemi tekintetben gyarapo
dott, mit a theol. s jogkari tanár urak s más jóakaró pártfogók 
támogatásán s a tagok közreműködésén kivűl főleg buzgó elnökének, 
dr. Horváth Ödön jogk. dékán úrnak köszönhet. Ez évi alelnökei 
voltak : Sárkány Béla és Fest Géza.

—  Az eperjesi theol. önk. s öns. egyesület f. é. jun. 14-én tartotta 
berekesztő gyűlését, melyen a kiküldött bizottságok s az illető hivatal
nokok az egyesület vagyonáról, állapotáról s munkálkodásának ered
ményéről beszámoltak. Az egyesület fáradhatlan elnökének Hörk 
József theol. dékán tanár úrnak vezetése alatt működésében szép 
sikert s an}’agi szempontból is örvendetes eredményt tüntetett fel. 
Ez évi titkára volt Baltik Pál. Jövő évi titkársággal Gümöry János 
bízatott meg.

— A theol. te s tü le t f. é. jun. 15-én tartotta utolsó gyűlését ez 
éviben. E testületet e tanévben sok örvendetes, de fájdalmas esemény 
is ért ; belélete általánosságban a fejlődést, előmenetelt mutatja. ISur- 
sum corda! Ez idei elnöke Scholtz Gyula volt.

— Az eperjesi theo l. akadém ián főt. Farbaky József tiszakerületi 
főjegyző úr elnöklete alatt f. é. jun. 17-én tartatott a szakvizsgálat, 
melyen 4 hitjelölt úgymint: Baltik Pál, Scholtz Gyula és Doleschall 
Lajos, Csók György sikeres eredménnyel képesítést nyert. A vizsgá
lat eredménye jun. 18-án lett kihirdetve, a mikor Farbaky József 
elnök úr megható beszédet tartott. — Az alapvizsga f. é. jun. 19-én
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tartatott, melynek szintén mind a 4 jelentkezett jelölt sikerrel meg
felelt.

—  Megjelent ,,A magyarhoni ág. hitv. ev. egyetem es egyház theo- 
logiai akadém iájának értesítő je“, mely Schneller István igazgató-tanár 
úr jeles szerkesztésében hű és megkapó képét adja annak a mozgal
mas, eseményekben gazdag életnek, melyen akadémiánk az 1890/91-iki 
tanévben átment. Bevezetésképen „ A d a t o k  a k a d é m i á n k  t ö r 
t é n e t é h e z “ czímen elő vannak adva az egyetemes egyház főbb ese
ményei akadémiánkra való hatásukban, nem különben adva van az 
akadémia ez évi speciális története; — közbe-közbe hatalmas theo- 
logiai és philosophiai eszmékkel, megjegyzésekkel kisérve. Ez évnek 
akadémiánkra vonatkozó főbb adatai ezek : Az akadémia k o r m á n y 
z a t a ,  t a n á r i  t e s t ü l e t é  a régi, úgyszintén a t a n t á r g y a k b a n  
s elosztásukban sem történt ez idén változás. Az ifjúság állott 36 
rendes hallgatóból, ezek közül az „ Ön s e g é l y z ő  k ö r “ tagja volt 29, 
az „ O l v a s ó k ö r é “ 33. Alumnista volt az év végével 8, convictor 
22 theologus. Ösztöndíjban részesült 30  hallgató 1959 f r t .  50 krnyi 
Összegben. Az olvasókör tartott 6 rendes, 2 rendkívüli, 1 alakuló és 
1 zárógyülést, rendezett két ünnepélyt (október 31. és márczius 15.), 
két felolvasó estélyt és családi körben megünnepelte az 1790/91-iki 
t.-cz. százados évfordulóját. — A fejlődés legszebb jelei közé tartoz
nak az a k a d é m i a i  i s t e n t i s z t e l e t e k  (melyekről lapunk esetről 
esetre megemlékezett) és az i f j ú s á g i  z e n e k a r n a k  az olvasó' 
körön belül történt megalakulása. Már ezek is — s mellettük számos 
egyéb más — tanúsítják azt a fejlődést, azt a pezsgő élétet, mely
nek akadémiánk a lefolyt évben színhelye volt. A kegyelemnek Ura 
és Istene adja, hogy hazai közegyházunk e drága kincse tovább is 
oly szépen fejlődjék s mind hatalmasabb s hatalmasabb tényezőjévé 
váljon Isten országa földi megvalósításának!

— Megjelent „A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi soproni 
lyceum értes ítő je“ az 1890/91. tanévről. Bevezetőleg el van mondva 
szép szavakkal a nagyszabású s fényesen sikerült Kis János ünne
pély előkészítése s lefolyása, közölve van ntű Poszvék Sándor lyceumi 
igazgató úr ez ünnepélyen elmondott beszéde. A további, a theo- 
logiai intézetre vonatkozó adatok közűi főbbek : Volt összesen 30 hall
gató, kik közül ösztöndíjban részesült 26. Az összes hallgatók tagjai 
voltak a „ T h e o l o g i a i  önké pz őkör é ne k ,  mely tartott összesen 
27 különböző jellegű ülést, megünnepelte október 31-ét. A G-yöry 
Vi l mo s  nevéről elnevezett szépirodalmi irányú egyesület 28 ülést 
tartott, köztük két díszgyülést október 6-ának és márczius 15-ének 
emlékére. — E kör hasznos munkásságának élő bizonysága a kiadásá-

ti
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ban megjelenő „ T ö r e k v é s “ ez. szépirodalmi havi folyóirat. Az ifjú* 
ság egész működése, ez évi élete élénken mutatja a szeretet szellemének 
áldásthozó hatalmát, mely annak összes tagjait testvérekké tűzi össze.

— Megjelent .A z eperjesi ag. hitv. ev. kerületi collegium 
É rte s ítő je“ melyből a tiieologiai intézetív nézve a következő ada
tokat veszszük k i: a hallgatók száma 30, kik közül évközben el
távozott 4, meghalt 1. A theol. önképző s önsegélyző egyesület tag
jai közé belépett 28. Ez egyesület tartott 18 különböző ülést, okt. 
6-án. márczius 15-én ünnepélyes zárt gyűlést tartott, megemlékezett 
bold. Kovává Eerencz egyesületi tag haláláról és az 17íHJ91-iki 26. 
t. ez. századik évfordulójáról. Az „Olvasó körbe* összesen 22 folyó
irat járt. A theol. testület 10 gyűlésen ült össze, résztvett az „Aka
démiai egyesület“ működésében s a márez. 15-iki ünnepélyt annak 
keretében ülte meg; koszorút küldött az aradi 13 vértanú szobrára 
stb. Ügy e testületek működése, mint az ifjúság életének egyéb nyil- 
vánulásai világosan mutatják azt az egészséges életet, melynek ez 
intézet a múlt tanévben is színhelye volt.

— L apunkra legújabban előfizettek: a XII. évfolyamra: ntii. 
Kolbenbeyer József ev. lelkész, Nyustya 2 írttal; t. Udvardy Sándor, 
theologus úr Sopron 2 írttal; t. Posch Sándor, theologus úr Sopron 
2 frttal ; a XII. évfolyam II. felére: t. Makai Elek, theologus űr
1 frttal; a XI. évfolyamra: t. Hetvényi I^ajos, theologus úr Sopron
2 frttal.

Jelen évfolyam befejeztével teljes tisztelettel kérjük fel azon 
t. ez. előfizetőinket, kik előfizetési dijaikkal még hátralékban vannak, 
hogy azokat minél elébb megküldeni szíveskedjenek. Czim : Taubinger 
Rudolf, szünidei lappénztáros, Pozsony, (theol. akadémia.)

*
*  *

Ide igtatjuk az „Evang. Egyház és Iskola“ ntü szerkesztőjének 
becses engedelmével az érdekeltekre fontosággal bíró következő pályá
zatot, mely is az ág. hitv. ev. külföldi egyetem re menő több rendbeli h it
tanulónak és tanárje lö ltnek  való ösztöndíjakról szól: A Glosius Sámuel és 
Dániel-féle alapítványt a pesti ág. h. ev. egyháznál kezelő bizottság 
ezennel közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyeteme
ken tanuló ág. h. ev. lelkészi, vagy pedig gymnasiumi tanári pályára 
készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német bírod, markból 
álló ösztöndíj fog a jövő 1891/92. tanévre kiosztatni. — Ezen ösztön
díjak egymásutáni két éven át élvezhetők.

Az elnyerhetés fe ltéte lei:
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi folyamot 

jól végzett legyen valamely magyarhoni protestáns theologiai intézetben.
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érettségi 

bizonyítvány kelte után már két évi honi vagy külföldi magasabb 
intézetben a maga választott szakában jó sikerrel tanult legyen.

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya különbsége 
nélkül legyen:

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ;
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b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen Írja és be
szélje, mely körülmény hiteles külön bizonyítvány által igazolandó be;

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú.
Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyetemeken levő mind

azon lelkészi- vagy tanári jelöltek, kik már egy év óta a Glosius 
Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében vannak, hogy ha még 
további egy évre kül-egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni 
óhajtásuk: azt az előttük tudva levő feltételek teljesítése mellett 
1891. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kérvényileg je
lentsék be.

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló vagy oda 
még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- s tanárjelöltek, kik a 
fennebb részletezett minőségi feltételeknek meg bírván felelni, ilyen 
ösztöndíjat a jövő 1891/92 tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár eredetiben, akár 
hitelesített másolatban melléklendő tanodái — ha van, candidaticumi 
— vagy egyetemi és egyéb bizonyítványokkal ellátott, az alább 
kikötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó, sajátkezűén irt és 
aláirt, lakhelyüket és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvényeiket 
f. 1891. évi szeptember 30-ig való záridő előtt (melynél később beér
kező folyamodványok figyelembe nem vétetnek) bérmentve és lepecsé
telve alólirott bizottsági jegyőhöz, (Budapest, Y. bálvány utcza 8. sz.) 
küldjék be.

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek nem 
a tanév elején, hanem csak annak második fele kezdetén, miután 
bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött első félévről 
és egyszersmind a második félévre lett beiratásuk felől is, (Frequen- 
tations Zeugniss und Anmeldungsbogen) a 210 ném. bir. markról szóló 
sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta 
utján bérmentesen megkapni, mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásu
kat a nyugta beküldésekor pontosan megírják.

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig húzta, 
a rákövetkező évre is annak élvezetében csak úgy maradhat meg, ha 
reá újabban is érdemesnek tapasztaltatott, ha továbbá már az első 
évben a philosophiát, beleértve a philologiát és kivált erkölcstani 
philosophiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is tanulja; 
végre ha magát előre arra kötelezte, hogy a külegyetemen töltött 
Ösztöndíjas két esztendő után a hazába térve, a pesti ev. magyar-német 
egyházgyülekezet tanodájában, ha kivántatni fog, mérsékelt díj mellett 
egy évig segédtanári hivatalt viselend.

Kelt Budapesten, 1891. junius 26.
Zsigmondy Jenő, Büsbach Péter,

jegyző. elnök.

Szerk. postája.
T. Cs. Gy. Szirk. Hiába vártunk akár válaszra, akár küldeményre.

Wigand F. K. nyomdája, Pozsonyban.
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